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روی 10دالری قدیمــی کانادا 
چهــره »جــان مک دونالــد« 
اولیــن   ،)1815-1891(
و  کانــادا  نخســت وزیر 
بنیان گذار دولت کانادا نقش 
بسته است. مک دونالد طراح 
سیســتم مشــهور مــدارس 
شبانه روزی کشور کانادا تلقی 
می شــود که کودکان بومی را 
برای همسان ســازی آنهــا از 
خانواده های خود جدا کرد. در 
دوره او رشد اقتصادی آهسته 
بود و کانــادا به رکــود نزدیک 
شد؛ زیرا بسیاری از ساکنان 
کانادا بــه ایاالت متحــده که 
به سرعت در حال رشد بود، 
مهاجرت کردند. مک دونالد 
علیه تالش های استانی برای 
قدرت گرفتن اتاوا در مجلس 
مبــارزه کــرد و در ســال 1867 
به عنوان اولین نخست وزیر 
کشــور جدید کانادا برگزیده 
شد و 19 ســال خدمت کرد؛ 
فقط »ویلیام لیون مک کنزی 
کینــگ« بیــش از او در ایــن 
پست بوده است.

تصویر پشت اســکناس 50دالری تصویر یک کشتی پیشرفته 
یخ شــکن اســت که برای کمک به گارد ســاحلی کانادا در انجام 
تحقیقات و اکتشافات در قطب شمال کانادا مورد استفاده قرار 
می گیــرد. همچنین تصاویری با تمرکز بر کشــتی گارد ســاحلی 

کانادا، آموندسن در قطب شمال را نشان می دهد .

»ویلیام لیون مک کنزی کینگ« ، نخست وزیر مشهور کانادایی 
است که در جنگ جهانی دوم رهبری کانادا را بر عهده داشت. 

پشت اسکناس 20دالری بنای یادبود ملی کانادایی، ویمی 
)VIMY( را می بینیم که در فرانســه  اســت. ایــن بنا به پاس 
 VIMY RIDGE یادبود بیش از سه هزار کانادایی که در نبرد
)1917( که یک پیروزی قاطع متحدین در جنگ جهانی اول 
)1918( بود، ساخته شده است. 

 روی اســکناس 20دالری یک چهره قدیمی و ســبز از ملکه 
الیزابــت دوم )متولــد 1926(، پادشــاه کانــادا تصویــر شــده 

است. 

پشت اسکناس 100دالری به افتخار تحقیقات علمی کانادا، تصویر انسولین که توسط »فردریک بانتینگ« 
)1941-1891(، دانشمند کانادایی کشف شد، وجود دارد.

»رابرت بوردن« یک وکیل و سیاست مدار کانادایی بود که از سال 1911 تا 1920 به عنوان هشتمین نخست وزیر 
کانادا خدمت کرد. او بیشتر به خاطر رهبری اش در کانادا در طول جنگ جهانی شناخته می شود. 

 خرد ترین اسکناس کانادا، اسکناس 5 دالری است که به رنگ آبی است 
و تصویری از »ویلفرید لوریه«، نخست وزیر اسبق کانادا )1919-1841( را 
نشان می دهد. او اولین رهبر فرانسوی-کانادایی است. از او به عنوان یکی 

از بزرگ ترین دولت مردان تاریخ این کشور یاد می شود. 

پشت اسکناس 5 دالری، تصویر یک بازوی رباتیک است که در 
کانادا طراحی شده و در مأموریت های ناسا بین سال های 1981 تا 
2011 استفاده می شده است. عکس پشت 5 دالری نشان دهنده 
مشارکت کانادا در برنامه ایستگاه فضایی بین المللی است.
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قطار مســافربری کانادایی را نشــان می دهد که از 
میان رشته کوه های راکی کانادا می گذرد که نمادی 
از شــاهکار تاریخــی ایــن کشــور در ســاخت یک 
راه آهن کانادایی است.

پشــت اســکناس 10دالری جدیــد کانــادا، مــوزه 
حقوق بشــر کانادا در وینیپگ، منیتوبا، به چشم 
می خورد. هدف این موزه کاوش در موضوع حقوق 
بشــر با ارجــاع ویژه امــا نــه انحصــاری بــه کانادا، 
ارتقای درک عمومی از حقوق بشر، ترویج احترام 

به دیگران و تشویق تفکر و گفت وگو است.

روی اســکناس 10دالری جدیــد چهــره »ویــوال 
دزمونــد« دیــده می شــود. دزمونــد که یــک تاجر، 
حقــوق دان و فعــال مدنــی کانادایــی اســت، یکی 
از معروف تریــن حــرکات اعتراضــی را جهــت 
محکوم کــردن رفتــار نژادپرســتانه در ســال 1946 
انجــام داد. او با ترک نکــردن صندلــی مخصوص 
سفیدپوست ها در تئاتر روزلند اعتراضش را بیان 

کرد و بابت همین رفتار دستگیر شد.


