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چهره »جرج واشنگتن«، 
 رهبــر سیاســی، ژنــرال 
نــــــــظامی، دولت مــــــــرد 
آمریــــــکایی و اولیــــــــــــن 
ایــاالت  رئیس جمهــور 
متـــــــحـــده روی 1دالری 
یکــی  او  آمریکاســت. 
از بنیان گــذاران ایــاالت 
متـــــــحده آمریکاســت. 
جرج واشنگتن در جنگ 
فرانســه و هنــد آمــوزش 
نظامــی دیــد و فرماندهی 
اولیه خــود را در ویرجینیا 
انجام داد.

پشــت اســکناس 100دالری آمریکا، 
ســاختمان تــاالر اســتقالل، کانــون 
توجهــات در پــارک ملــی تاریخــی 
فیالدلفیــا،  در  واقــع  اســتقالل 
پنسیلوانیا را به تصویر کشیده است. 
عمده شــهرت این تاالر به ســبب آن 
اســت که اعالمیــه اســتقالل و قانون 
اساســی ایــاالت متحــده آمریــکا در 
این تــاالر مــورد بحث و تصویــب قرار 
گرفتند.

روی 100دالری چهره »بنجامین فرانکلین«، یکی از بنیان گذاران ایاالت متحده آمریکا نقش بسته 
است. فرانکلین نویسنده، چاپخانه دار، طنزنویس، نظریه پرداز سیاسی، سیاست مدار، فراماسون، 

رئیس پست، دانشمند، مخترع، فیزیک دان، فعال مدنی، مرد سیاسی و دیپلمات بود.

نشان بزرگ ایاالت متحده آمریکا نشانی است که با آن 
مدارک و اسناد رسمی این کشور رسمیت پیدا می کند. 
این نشان نخستین بار در سال 1782 به کار رفت.

پشت اسکناس 20دالری ساختمان کاخ سفید، محل کار و اقامتگاه رسمی رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا را تصویر 
کرده است. کاخ سفید در پالک 1600، خیابان پنسیلوانیا، واشنگتن دی سی واقع شده  است.

چهــره »یولیســیز ســایمن گرانت«، 
هجدهمین رئیس جمهــور آمریکا را 

به تصویر کشیده است.

ســاختمان کنگره ایاالت متحــده آمریکا 
به تصویر کشیده شده که شامل مجلس 
سنا و مجلس نمایندگان است.

»اندرو جکسون« وکیل، ســرباز و دولت مرد آمریکایی بود که به عنوان هفتمین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بین 
سال های 1829 تا 1837 میالدی مسئولیت ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت. 
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اعالمیه استقالل ایاالت متحده آمریکا در چهارم ژوئیه 1776 به تصویب 
کنگره قاره ای رسید. این اعالمیه عمدتاً توسط توماس جفرسون نگاشته 
شــده بود. همه ســاله چهــارم ژوئیــه - ســالروز تأییــد متــن و عبارت بندی 
اعالمیــه توســط کنگــره- به عنــوان روز اســتقالل آمریــکا جشــن گرفتــه 

می شود.

»توماس جفرســون«، یکی از متفکران اصلی و بنیان گذاران آمریکا، نویســنده اصلی 
اعالمیه اســتقالل ایاالت متحده آمریکا و ســومین رئیس جمهور آمریکا طی دو دوره 
متوالــی چهارســاله از 1801 تــا 1809 میــالدی بــود. جفرســون بــا وجــود عــدم تمایل در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1796 آمریکا نامزد شد. البته »جان آدامز« پیروز این 
انتخابات شد.

»آبراهام لینکلن«، دولت مرد و وکیل آمریکایی بود که از سال 1861 تا زمان ترور او در سال 1865 به عنوان شانزدهمین رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا خدمت می کرد. لینکلن کشور را در زمان جنگ داخلی آمریکا و بزرگ ترین بحران سیاسی کشور رهبری کرد.

»الکساندر همیلتون«، دولت مرد آمریکایی و از پدران بنیان گذار ایاالت متحده آمریکا بود. او از مفسران اثرگذار قانون 
اساسی ایاالت متحده آمریکا و نیز مؤسس نظام مالی این کشــور، حزب فدرالیست، گارد ساحلی ایاالت متحده 
آمریکا و روزنامه نیویورک پست بود. همیلتون به عنوان نخستین وزیر خزانه داری، مؤلف سیاست های اقتصادی 

دولت جرج واشنگتن بود.

ســاختمان وزارت خزانه داری ایاالت متحــده آمریکا را به تصویر کشــیده که یکــی از 15 وزارتخانه  دولت 
فدرال ایاالت متحده آمریکاســت. این وزارتخانه در ســال 1789 طبــق الیحه کنگره برای مدیریت ســود 
مالی دولت تأســیس شــد و توســط وزیر خزانــه داری کــه عضــوی از کابینه ایــاالت متحده آمریکاســت، 
مدیریت می شود.

یادبود لینکلن از بناهای مشهور شهر واشنگتن دی سی در آمریکاست. مقصود از این 
بنا بزرگداشت آبراهام لینکلن است.


