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 عبداهللا شهبازی

 
نظیر جهانی برخـوردار اسـت، از         از شهرت کم   چرچیل، که با نام      اسپنسر -خاندان چرچیل 

های انگلیسی است که از اواخر سده هفدهم میالدی تاکنون در قلـۀ    ترین خاندان  برجسته
 تحـوالت تـاریخ معاصـر       نام خاندان چرچیل با   . جامعۀ اشرافی بریتانیا جای داشته است     

، در دو   ِسـر وینسـتون چرچیـل     ایران پیوند ناگسستنی دارد به دلیل نقش عضو نامدار آن،           
 و صعود سـلطنت پهلـوی، کودتـای         1299 اسفند   3کودتای  : ساز حادثۀ مهم و سرنوشت   

 سـاله  47در حادثه نخست، وینسـتون چرچیـل   .  و اعادۀ سلطنت پهلوی  1332 مرداد   28
یا بود و همو بود کـه دسـتور اجـرای کودتـا را بـه ژنـرال آیرونسـاید،               وزیر جنگ بریتان  

 سـاله   79در حادثـه دوم چرچیـل       . فرمانده قشون انگلیس در شمال ایـران، صـادر کـرد          
اهللا زاهـدی و بازگشـت    وزیر قدرتمند بریتانیا بود و عامل اصلی در کودتای فضل  نخست
یشـینه و سـیمای اخالقـی خانـدان     مقاله حاضر به بررسـی پ . رضا پهلوی به ایران   محمد

 . چرچیل در تاریخ معاصر بریتانیا اختصاص دارد
 

برخـی مـورخین، از     .  اسـت  وینسـتون چرچیـل   نام   بنیانگذار خاندان چرچیل فردی به    
دانند که در خدمت خانـدان        پدربزرگ این وینستون را آهنگری می      1جمله ادوارد هارلی،  

هاسـت کـه بـرای خـود         نسـل کنـونی چرچیـل     این ادعا البته مـورد تکـذیب        .  بود 2مگز
رسـانند کـه     و پیشینۀ خویش را به یک فرانسوی اهل لیون مـی  نامه مفصلی ساخته   شجره

                                                      
1.  Edward Harly 
2.  Meggs 
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گویا در نیمه دوم سده یازدهم میالدی، در عهد ویلیام فاتح، به انگلستان مهـاجرت کـرد            

 گویـا  بهرروی، پـدر وینسـتون چرچیـل   . و اعقاب او در زمره متمکنین زمان خود بودند       
.  ازدواج کـرد   3ثروتی داشت و با دختری از خاندان وینستون، از سـکنه گلوسسترشـایر،            

الذکر است که در ارتش چارلز اول شاغل شـد   حاصل این ازدواج وینستون چرچیل فوق 
 با الیزابت، دختر جان     1643کاپیتان وینستون چرچیل در سال      . و به درجه کاپیتانی رسید    
 درباری الیزابت اول    4این دختر از اعقاب سِر برنارد دریک      .  کرد و الئانور دریک، ازدواج   

 5. الیزابـت، بـود    "سگ درنده "و از خویشان نزدیک سِر فرانسیس دریک، دزد دریایی و           
 شـوهر خـواهر جـرج ولیـرز         6الئانور دریک، مادرزن وینستون چرچیل، دختر لرد باتلر،       

 زمره نزدیکان خانواده ولیرز جای      بدینسان، وینستون چرچیل در   . ، بود )دوک باکینگهام (
نـام   بنیانگذار خانـدان ولیـرز، فـردی بـه        . شک در رشد آتی او مؤثر بود       گرفت و این بی   

جرج ولیرز است که از متنفذترین رجـل سیاسـی دوران جیمـز اول اسـتوارت، پادشـاه                  
ت و  انگلستان، بود و در تاریخنگاری بریتانیا به فساد اخالقی و برکشیدن افـراد ناشایسـ              

در دوران اقتدار ولیرز بود که ترکیب سنتی اشرافیت بریتانیا دستخوش           . دون شهره است  
 بعد   هایی است که در سه سده      تحول اساسی شد و این سرآغاز ظهور بسیاری از خاندان         

چـاپ  (حوادث مهـم تـاریخ انگلـیس        در کتاب   . در رأس حکومت بریتانیا جای گرفتند     
  : خوانیم چنین می) 1884

او غالبًا بـه    . فرانسیس بیکن، که مردی بسیار فهمیده بود، از وزرای جیمز بود          سِر  
هـای خـوب پیـروی     ولـی جیمـز از مشـورت     . داد های خوبی ارائه مـی     شاه مشورت 

 را ارزش مردان بـی رفـت و   او به خرد خود باور داشت و راه خود را می    . کرد نمی
یکـی از ایـن مقـربین کـه     . کرد برای کمک به خود به شورای مشاورینش وارد می   

 است؛ جوانی که چهره زیبـا و رفتـار دلپسـندش دل     جرج ولیرز بسیار قدرتمند شد    
زودی کار بدانجا کشید که جیمز هـیچ چیـز را از او دریـغ                به). 1615(شاه را ربود    

دوک "بسیاری از مناصب و افتخارات بـه او اعطـا شـد از جملـه عنـوان                  . کرد نمی
ها، میخوارگی، ارتشاء و همه گونه مفاسد در         ذ این سوگلی  در زیر نفو  . "باکینگهام

رغـم علمـش، راه اینگونـه        حتـی بـیکن، بـه     . دربار جیمز به سـیره عـادی بـدل شـد          
باکینگهام بـا پادشـاه و بـا چـارلز، ولیعهـد،      ... کردارها را در میان اطرافیانش گشود   

                                                      
3.  Gloucestershire 
4.  Sir Bernard Drake 

زرساالران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و عبداهللا شهبازی، :  درباره سِر فرانسیس دریک بنگرید به . 5
 )زرساالران: از این پس. (66، ص 1، ج 1377موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، : رانایران، ته

6.  John, Lord Boteler 
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نـام باکینگهـام    . زدنـد   های صمیمانه صدا می    آنها یکدیگر را با نام    . کرد زندگی می 

 "بابـا و رفیـق عزیـز      "به پادشاه نیـز     . "چارلز کوچولو " بود و نام ولیعهد      7"استینی"
   8....گفتند می

باربارا . در این دوران اعضای خاندان ولیرز همچنان از اقتدار فراوان برخوردار بودند           
رد، معشـوقه   شهرت فراوان دا"لیدی کاستلمان " که در تاریخنگاری اروپا با لقب        9ولیرز،

 .چارلز دوم بود
وینستون چرچیل در دوران اعـادۀ سـلطنت انگلسـتان، پـس از انقـالب پوریتـانی و                  

، خدماتی به سود چارلز دوم انجام داد؛ به پـاس           )1659-1649(استقرار دولت کومنولث    
ای در لندن خرید، شغلی سـودآور در ایرلنـد بـه چنـگ      آن عضو مجلس عوام شد، خانه     

 از او   المعارف آمریکانا   ةدایر 10.بازگشت به انگلستان در دربار شاغل شد      آورد و پس از     
 11. یاد کرده است"طلب سیاستمدار و مورخ سلطنت"با عنوان 

 فرزند شدند؛ برخی مردند ولی دو تـن         12وینستون چرچیل و الیزابت دریک دارای       
نـام   و پسـری بـه     12نام آرابال  دختری به : از بازماندگان به شهرت و ثروت فراوان رسیدند       

همان کسی است که در اواخـر سـده هفـدهم و         ) 1722-1650 (13 جان چرچیل  این .جان
 "دوک مـارلبورو "اوایل سده هیجدهم به سردار نامدار و دولتمرد متنفذ بریتانیا بدل شد،     

 . لقب گرفت و بخش مهمی از ثروت و شهرت خاندان چرچیل را به میراث گذارد
هـا، ماننـد    چرچیـل ": نویسـد   سِر وینستون چرچیـل مـی       در زندگینامه  14لویس براود 

عفتـی یـک     های دوک، ثروت و پیشرفت اولیه خود را مدیون بـی           برخی دیگر از خاندان   
الـذکر    زنی که ثروت و اقتدار خاندان چرچیل را سبب شد آرابـالی فـوق       15".زن هستند 

ربـار جیمـز،    نمود، بـه کمـک پـدرش در د         این دختر، که در آغاز چندان زیبا نمی       . است
                                                      

7.  Steenie   است"آهو کوچولو"احتماالً به معنای  .  
8.  M. Creighton, Epochs of English History, London: Longmans, Green and Co. 1884, pp. 

381-383. 
9.  Barbara Villiers, Duchess of Cleveland, Lady Castlemaine 
10.  Randolph S. Churchill, Winston S. Churchill, vol. 1: Youth, 1874-1900, London: 

Heinemann, 1966, pp. 6-7.  
11.  Americana, 1985, vol. 18, p. 336.  
12.  Arabella Churchill 
13.  John Churchill, 1st Duke of Marlborough 
14.  Lewis Broad  
15.  Vladimir G. Trukhanovsky, Winston Churchill, Moscow: Progress Publishers, 1978, p. 8. 
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دوک یورک آن زمان و پادشاه بعدی، شغلی یافت و بتدریج توجـه ولیعهـد را بـه خـود             

 16"جـک زیبـارو  " سـاله کـه بـه        16، برادر او، جان چرچیـل       1666از سال   . جلب نمود 
ای  های ولیعهد به آرابال شد و بدینسـان رابطـه        ها و پیام   شهرت داشت، واسطه انتقال نامه    

آرابال از جیمـز دارای چهـار کـودک نامشـروع شـد کـه               . دید آمد طوالنی میان این دو پ    
 ایـن سـرآغاز صـعود جـان         17.همگی در جامعه اشرافی بریتانیا به درجات عالی رسیدند        

 سال پس از آغاز رابطـه       12چرچیل  . های ثروت و قدرت و شهرت است       چرچیل به قله  
د که ندیمه و دوست      ازدواج کر  18نام سارا جنینگز   دوک یورک با خواهرش، با دختری به      

ویـژه در    ایـن رابطـه، بـه     . صمیمی آن، دومین دختر دوک یورک و ملکه آن بعدی، بـود           
 . دوران سلطنت ملکه آن، در زندگی چرچیل نقشی بزرگ ایفا نمود

 بـه وی    "بـارون چرچیـل   "در دوران جیمز دوم، چرچیل طبعاً برکشیده شد؛ عنـوان           
چرچیـل از دوازده  . تش پادشاه قرار گرفتاعطا گردید و با درجه سرلشکری در رأس ار       

گـودولفین در دوران چـارلز       .هفده ساله بود   19سیدنی گودولفین سالگی دوست صمیمی    
دوم به دربـار بریتانیـا راه یافـت و وزیـر او شـد و در دوران جیمـز دوم نیـز در زمـره                          

تن شـم   دانیم که این گودولفین به داشـ       می. درباریان و دولتمردان درجه اول جای داشت      
 در سـده هفـدهم هلنـد        20.منظور تجارت دو بار به هلند سفر کرد        تجاری شهره بود و به    

شد و این کانون در تحوالت       عنوان کانون اصلی تکاپوی زرساالران یهودی شناخته می        به
  21.سیاسی انگلستان این عصر نقشی فعال داشت

لفین بـا هنریتـا،    صمیمیت چرچیل و گودولفین تا بدان حد بود که بعدها پسر گـودو            
جان چرچیـل و سـیدنی گـودولفین در صـعود ویلیـام      . دختر جان چرچیل، ازدواج کرد  

جیمز چرچیـل را در رأس  . کننده ایفا کردند اورانژ هلندی به سلطنت بریتانیا نقشی تعیین  
همراه گودولفین، برای مقابله با ویلیام اورانژ، که در سواحل انگلیس پیاده             ارتش خود، به  

. ود، اعزام کرد ولی این دو بـه ویلیـام پیوسـتند و سـقوط جیمـز را سـبب شـدند               شده ب 
نعمتش، جیمز دوم، به زشتی در       بدینسان، خیانت بزرگ جان چرچیل به برکشنده و ولی        

به سلطنت بریتانیـا بـا وام       ) ویلیام سوم (صعود ویلیام اورانژ    . تاریخ بریتانیا به ثبت رسید    
                                                      

16.  Handsome Jack 
17.  ibid, p. 9; Americana, ibid.  
18.  Sarah Jennings, Duchess of Marlborough  (1660-1744) 
19.  Sidney Godolphin, 1st Earl of Godolphin (1645-1712) 
20.  George R. Emerson, The Dictionary of Geography, Biography, and History, London/ 

New York: Ward, Lock, and Co., n.d. [1882 ?], vol. 1, p. 792. 
 .331-307، 105-97، 90-86، صص 2، ج زرساالران:  بنگرید به .  21
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یو سواسو لوپز و سایر زرساالران یهودی آمستردام ممکـن          ای بارون آنتون   دو میلیون سکه  

 22.شد
 و  23"ارل مـارلبورو  "، جـان چرچیـل بـه        )1689(با صعود ویلیام سوم بـه سـلطنت         

 ملقب شدند؛ چرچیل فرمانده کـل ارتـش بریتانیـا    "ارل گودولفین"سیدنی گودولفین به    
نت ویلیـام سـوم     در اواخـر سـلط    ). وزیـر اعظـم   (داری   شد و گودولفین لرد اول خزانـه      

برد،  چرچیل و گودولفین به ارتباطات مشکوک با جیمز دوم مخلوع، که در فرانسه به می            
بـا مـرگ ویلیـام و صـعود ملکـه آن      . متهم شدند و موقعیت پیشـین را از دسـت دادنـد         

در . های پیشـین جـای گرفتنـد       این دو بار دیگر به قدرت بازگشتند و در سمت         ) 1702(
 بودند و پیونـد نزدیـک       "الیگارشی ویگ "و چرچیل رهبران اصلی     این زمان، گودولفین    

 . بخشید همسر جان چرچیل با ملکه آن به ایشان اقتداری بالمنازع می
عنوان فرمانده کل ارتـش       ملقب شد و به    "دوک مارلبورو " چرچیل به    1702در سال   

در .  گرفـت  علیه لویی چهاردهم، پادشاه فرانسه، جـای    24"اتحاد بزرگ "بریتانیا در رأس    
امپراتور اتریش  . این جنگ خونین ده ساله انگلستان و اتریش در یک جبهه جای داشتند            

این عنوانی است کـه تـا       .  را به جان چرچیل اعطا کرد      25"شاهزاده روم مقدس  "نیز لقب   
فرماندهی ارتـش اتـریش در ایـن جنـگ را           . برند های مارلبورو به کار می     به امروز دوک  

بـه شـدت بـر دالالن و پیمانکـاران یهـودی            " به دست داشت که      شاهزاده اوگن ساوئی  
ــود ــین وضــعی داشــت  26".متکــی ب ــز چن ــارلبورو، نی ــل، دوک م ــرال جــان چرچی .  ژن

 "جنـگ وراثـت اسـپانیا   "سـالومون مـدینا در دوران        سِرنویسد   میالمعارف یهود     ةدایر
ه اطالعات تغذیـه  ویژ پیمانکار اصلی جان چرچیل بود و او را از طریق پول، تدارکات و به             

همراه ویلیام اورانژ راهی انگلستان شد و تـأمین نیازهـای          این سولومون مدینا به    ".کرد می
 بخش مهمی از نیروی انسانی انگلسـتان در ایـن جنـگ از              27.عهده داشت  مالی وی را به   

 28.آوردنـد  شـد کـه پیمانکـاران یهـودی فـراهم مـی             آلمانی تشکیل می   "بردگان نظامی "
نوشـتۀ    به .ریخ خاندان چرچیل از آغاز با زرساالران یهودی پیوندی ژرف دارد          تابدینسان،  

                                                      
 .102 همان ماخذ، ص  .  22
ای  سـتان کـه قلعـه     نام محلی اسـت در انگل     .  است "قلعه آجری "به معنای   ) بورو+ مارل  ( مارلبورو   .  23

 .قدیمی در آن واقع است
24.  Grand Alliance 
25.  Prince of the Holy Roman Empire 

 . 130، ص 2ج زرساالران،   .  26
27.  Judaica, vol. 11, p. 1214. 

 .375-374، 136، صص 2، ج زرساالران:  در آلمان بنگرید به"بردگی نظامی" درباره  .  28
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های اروپایی را غارت کرد بلکـه در داخـل    تروخانوفسکی، جان چرچیل نه تنها سرزمین  

عالوه، او و زنش مشـاغل ظـاهری متعـدد       به. کرد های کالن دریافت می    بریتانیا نیز رشوه  
 پوند اسـترلینگ برایشـان درآمـد داشـت؛          64325ه  برای خود به چنگ آوردند که سالیان      

پس از پیروزی چرچیل در جنـگ       . شد پولی که در آن زمان ثروتی هنگفت محسوب می        
 هکتـار در    6000 ملکه بـه او اراضـی پهنـاوری بـه وسـعت              29،)1704 اوت   13(بلنهایم  

چرچیـل در ایـن زمـین کـاخی     .  هزار پوند پـول نقـد      500آکسفوردشایر بخشید و مبلغ     
  31. نامید30"کاخ بلنهایم"شکوه ساخت و آن را به یاد جنگ فوق با

 گرداننـدگان واقعـی     چرچیـل  و   گـودولفین  1710 از آغاز سلطنت ملکه آن تـا سـال          
در این سـال فسـاد مـالی در تـأمین آذوقـه و سیورسـات قشـون و                   . دولت بریتانیا بودند  

ـ            دریافت رشوه  اش شـد و افتضـاحی      های کالن چرچیل از سِر سولومون مـدینای یهـودی ف
هـای پارلمـان روشـن شـد کـه چرچیـل از تمـامی            در تفحـص   32.بزرگ پدیـد سـاخت    

 درصـد بـرای     5/2هایی که برای تأمین سیورسات نیروهای متفقـین منعقـد کـرده،              پیمان
منشـی  . رسـد   هزار پوند مـی 177خود حق و حساب برداشت نموده که به رقمی حدود    

ها  چرچیل مدعی شد که این پول     .  مفصل گرفته است   های  نیز رشوه  33نام کاردونل،  او، به 
 این ماجرا، که با حمایت وسیع کلیسـا و مـردم از   34.را صرف امور جاسوسی کرده است 

 و  - چرچیـل، گـودولفین و دیگـران       -"ویـگ " مقارن بود، برکناری رهبـران       "ها توری"
 جنـاح    رهبـران  36 و لرد بولینگبروک،   35آکسفورد لرد.  را سبب شد   "توری"صعود جناح   

 از 37داری و وزیر خارجه جـای گرفتنـد و دوک اورمونـد،    ، در مقام وزیر خزانه    "توری"

                                                      
ین جنگ نیروهـای انگلـیس، بـه فرمانـدهی جـان            در ا .  بلنهایم روستایی است در باواریای آلمان      .  29

چرچیل، و نیروهای اتریش، به فرماندهی اوگن ساوئی، در یک جبهه بودند و نیروهـای فرانسـه و                  
 .باواریا در جبهه دیگر

30.  Blenheim Palace 
31.  Trukhanovsky, ibid, p. 10. 
32.  ibid; William Francis Collier, History of the British Empire, London: T. Nelson and Sons, 

1882, p. 252. 
33.  Cardonnel 
34.  J. Franck Bright, History of England, London: Longmans, Green and Co., period III, 

1896, p. 920. 
35.  Robert Harley, 1st Earl of Oxford (1661-1724) 
36.  Henry St. John, 1st Viscount of Bolingbroke (1678-1751) 
37.  Duke of Ormond 
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 با ملکه از    "ها ویگ"از این زمان تنها رابطۀ      . های سرسخت، فرمانده ارتش شد     جاکوبیت

 ملکه بـه ایـن   1711 در سال 38.، بود)همسر جان چرچیل(طریق سارا، دوشس مارلبورو    
 خواستار پایان جنگ خـونین ده سـاله بـا فرانسـه     "ها توری"دم و   مر. رابطه نیز پایان داد   

 درواقـع، جنـگ بـا لـویی         39.خواسـتند  عکس، تداوم جنگ را مـی      ، به "ها ویگ"بودند و   
روزی مـردم را بـه ارمغـان     های سنگینی را بر بریتانیا تحمیل کرده و تیره    چهاردهم هزینه 

 میلیـون پونـد از انگلسـتان و         7/5تانیـا   در این زمان، درآمد سالیانه دولت بری      . آورده بود 
 میلیون پوند رسـیده  18دربار به  /  هزار پوند از اسکاتلند بود حال آنکه بدهی دولت         170
سـرعت مـذاکرات محرمانـه صـلح را بـا             بهرروی، لرد آکسفورد و بولینگبروک به      40.بود

 41وترخـت های سلطنت ملکه آن به پیمـان صـلح ا          فرانسه آغاز کردند که در واپسین ماه      
 . انجامید

 از دربار بود که ایشـان دسیسـه بـرای اسـتقرار     "ها ویگ"پس از این ماجرا و اخراج     
 گودولفین درگذشـت، جـان چرچیـل از         1712در سال   .  را آغاز کردند   42سلطنت هانوور 

.  قـرار گرفـت    43ارل شریوزبوری  در دست    "ویگ"انگلستان خارج شد و رهبری جناح       
 است که نام آن نیز با تاریخ معاصر ایران پیوند           ندان تالبوت خااین ارل شریوزبوری نیای     

مستقیم دارد؛ اول به دلیل اعطای امتیاز انحصار تنباکوی ایران به سرگرد جرالـد تـالبوت                
کمپـانی  "ای که میان دربـار پهلـوی و           را سبب شد؛ دوم به دلیل معامله       "قیام تنباکو "که  

.  انجامیـد  "ایران ناسـیونال  "سازی   تومبیل صورت گرفت و به تأسیس کارخانه ا       "تالبوت

                                                      
38.  Collier, ibid, p. 251. 

 ایرلندی، به جناح توری -، نویسنده نامدار انگلیسی)Jonathan Swift، 1745-1667( جاناتان سویفت  .  39
 The Conduct of the)هـدایت متفقـین   نـام   ای منتشر کرد به  رساله1711او در سال . تعلق داشت

Allies)  .منظـور منـافع    ل، را متهم کرد که بهها، و بطور مشخص جان چرچی او در این رساله ویگ
سفرنامه گالیور .  مؤثر بود"ها ویگ"این رساله در سقوط . شخصی خود خواستار تداوم جنگ هستند

 Travels into Several)سفر به چنـد کشـور دورافتـادۀ جهـان     جاناتان سویفت، که نام اصلی آن 

Remote Nations of the World) این داستان تخیلی، کـه امـروزه   .  منتشر شد1726 است، در سال
شود و هـم    شناخته می "ویگ"عنوان طنزی سیاسی علیه فساد دولتمردان        شهرت جهانی دارد، هم به    

 .ای تبلیغی برای تشویق مردم بریتانیا به سفرهای ماوراء بحار و تصرف مستعمرات عنوان رساله به
40.  Franck Bright, ibid, p. 927. 
41.  Treaty of Utrecht 

، صـص   2، ج   زرساالران: ره خاندان هانوور و پیشینه پیوند ایشان با الیگارشی یهودی بنگرید به            دربا .  42
151 ،475-480. 

43.  Earl of Shrewsbury and Waterford 
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جان چرچیل به هانوور رفت و جرج، حکمـران هـانوور، را بـه تصـرف سـلطنت                  بهرروی،  

 چرچیل تنها در روز مرگ ملکه آن به لندن بازگشـت و ایـن زمـانی                 .انگلستان قانع کرد  
 .است که دسیسه برای صعود جرج هانوور به فرجام رسیده بود

که ملکه آن در بستر بیماری قرار داشت و وزرای او            ویسد زمانی ن رویستون پایک می  
فعاالنه در حال مذاکره با جیمز ادوارد استوارت بودند تا به انگلستان بازگردد و سلطنت                

ای جسـورانه را      ضربه "ویگ" و سایر متنفذین مقتدر      ارل شریوزبوری را به دست گیرد،     
خوابگاه ملکه راه یافتند و او را قانع نمودند تـا          گرانه به    آنان خدعه . بر ایشان وارد کردند   

این در زمانی اسـت کـه آکسـفورد و بـولینگبروک، دو رهبـر               . قدرت را به ایشان بسپرد    
ملکه کمی پـیش از مـرگش   . ، به شدت درگیر نزاع شخصی بر سر قدرت بودند "توری"

 1714او در اول اوت     . ارل شریوزبوری را در سمت وزیر اعظـم خـود منصـوب نمـود             
درگذشت و چند ساعت بعد جارچیان نه جیمز سوم استوارت بلکه جـرج اول هـانوور                

 "ویـگ " بدینسان، جرج اول به کمک الیگارشی 44.عنوان پادشاه انگلستان جار زدند را به 
هـا گـیج و سـردرگم        ای خورنـد کـه تـا مـدت          چنان ضربه  "ها توری"وارد لندن شد و     

  45.بودند
ان چرچیل به مناصب و اقتدار پیشین دست یافت ولی     با صعود جرج اول هانوور، ج     

. نشین شـد   دست سرنوشت او را ناکام گذارد؛ دو سال بعد به علت سکته مفلوج و خانه              
کـه مـرد میراثـی عظـیم       مشغول بود و زمانی "کاخ بلنهایم "او در بقیه عمر به اتمام بنای        
سال پس از همسـرش   22سارا جنینگز، دوشس مارلبورو، . برای همسرش برجای گذارد  

در اوج قدرت و ثروت زیست و در زمـان مـرگ سـه میلیـون پونـد اسـترلینگ ثـروت                      
 تنها پسر دوشس مارلبورو در زمان حیاتش درگذشت و این میراث هنگفت بـه   46.داشت

، دوک مونتـاگ  )پسر سیدنی گودولفین(سه دخترش رسید که همسر ارل گودولفین دوم       
، دو دامـاد جـان چرچیـل، از         ارل ساندرلند  و    مونتاگ دوک. و ارل ساندرلند سوم بودند    

 . روند شمار می بنیانگذاران فراماسونری در نیمه اول سده هیجدهم به
های معینـی کـه خـود را         پیشه در پرتو نفوذ کانون     این سردار فاسد و دولتمرد خیانت     

نظیــر در  داننــد، جایگــاهی کــم وارث معنــوی جــان چرچیــل و ســنن سیاســی او مــی 

                                                      
بدینسان، صعود ایـن خانـدان بـه سـلطنت          .  جرج اول هانوور نوادۀ دختری جیمز اول استوارت بود         .  44

 .ندان استوارت بودبریتانیا به اعتبارخویشاوندی ایشان با خا
45.  E. Royston Pike, Britain's Prime Mininsters, from Walpole to Wilson, London: Odhams 

Booka, 1968, p. 20.   
46.  Emerson, ibid, vol. 2, p. 282. 



 سیمای خانوادگی خاندان چرچیل 

 

9
سـخت  المعارف آمریکانا     ةدایربرای نمونه،   . نگاری رسمی دنیای غرب یافته است     تاریخ

 47.کنـد   یـاد مـی    "بزرگترین سـردار بریتانیـا    "ستاید و از او با عنوان         او را می   "سجایای"
افزار مرجـع دارای کـاربرد وسـیع و همگـانی اسـت،              ، که یک نرم   المعارف انکارتا   ةدایر

د مالی را، که منجر بـه عـزل چرچیـل از فرمانـدهی کـل            تازد و اتهام فسا    حتی پیشتر می  
در تاریخنگـاری   . اندیشـند   معهذا، همگـان چنـین نمـی       48.خواند  می "دروغ"ارتش شد،   

. کننـد  اند کسانی که از جان چرچیل به زشتی یاد می          انتقادی و جدی دنیای غرب فراوان     
کلمبیـای آمریکـا، در   پروفسور دیوید کانادین، استاد تاریخ معاصر انگلـیس در دانشـگاه          

 خانـدان چرچیـل را     "چرچیل و مخاطرات تقوای خانوادگی    "مقالۀ جالب خود با عنوان      
او . شناسـاند  گـری، خیانـت و فسـاد مـالی و اخالقـی مـی              هایی چـون دسیسـه     با صفت 

  : نویسد می
دوک اول مارلبورو را شاید بتوان سرداری بزرگ نامیـد ولـی او مـردی بـود از                  

عنـوان رجلـی بـدنام و     در عصـر ویکتوریـا او بـه   . قـی فریبکـار  نظـر سیاسـی و اخال  
به جیمز دوم خیانت کرد، علیه ویلیـام سـوم دسیسـه چیـد و               . پیشه شهره بود   خیانت

از آن زمــان . لوحانــه پوییــد راه قــدرت و ثــروت را بــا شــوری نامحتاطانــه و ســاده
 آنـان نااسـتوار،     برخـی از  . مارلبوروها یا ناسعادتمند بودند یا غیرمعروف یـا هـر دو          

های سوم، چهارم و پنجم حتی بـا معیارهـای اواخـر             دوک. افسرده و بدخلق بودند   
درواقـع، ایـن گفتـۀ      . سده هیجدهم و اوایل سده نوزدهم نیز هـرزه و فاسـد بودنـد             

 بیان باور عمومی در دوران متأخر عصر ویکتوریا         1882گزنده گالدستون در سال     
جان مارلبورو برنخاسته که به اخالق یـا اصـول     هیچ چرچیلی از خاندان      :بود کـه  

  49.پایبند باشد
، شـعار خانـدان چرچیـل،     چرچیـل؛ پایـان افتخـار   جان چارملی، در کتاب جنجـالی    

  : افزاید او می. داند  را بکلی نامربوط می50،"وفادار ولی نابرخوردار"
اخـر  اولین دوک مارلبورو و بنیانگذار ثروت ایـن خانـدان بزرگتـرین سـردار او               

ای عصـر   ولی همانگونه که هر بچه مدرسه. سده شانزدهم و اوایل سده هفدهم بود     
تـرین مـورخ    های لرد ماکـائولی، نامـدارترین و پرخواننـده    ویکتوریا، به یمن نوشته  

                                                      
47.  Americana, vol. 18, p. 337. 
48.  Microsoft Encarta 97 Encyclopedia. 
49.  David Canndadine, “Churchill and the Pitfalls of Family Piety”, Robert Blake and 

William Roger Louis [eds.], Churchill, Oxford: University Press, 1993, p. 10.  
50.  “Fiel Pero Desdichado”. 
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اش   مـدارج ترقـی خـود را بـه وفـاداری           "دوک جـان  "دانسـت،    جناح ویگ، مـی   

آن را به نامـدارترین وارثـش       ای که بعدها مورخین عجوالنه       مدیون نبود؛ خصیصه  
جان چرچیل یک دربـاری نظـامی بـود         ... اند نیز نسبت داده  ] سِر وینستون چرچیل  [

که به پاس لطف خاندان سلطنتی برکشیده شد و بـه بهـای معاملـه بـر سـر شـرافت                    
ولـی آنگـاه کـه برکشـیده        . خواهرش آرابال که معشوقه جیمز، دوک یورک، بود       

انژ به انگلستان حمله کرد، حامی خود را، که اینک شـاه  که ویلیام اور شد، و زمانی  
ایـن تصـویری اسـت کـه ماکـائولی بـه دسـت        ... جیمز دوم نام داشت، ترک نمود     

پـذیرد   کوشد با آن درافتد، گـاه مـی     که وینستون چرچیل می    دهد و حتی زمانی    می
ر د ["وفاداری"چنین است مفهوم    . که رفتار دوک اول تقریبًا غیرقابل درک است       

سکونت در کاخی شگفت به سـبک معمـاری ایتالیـا در میانـۀ هـزاران             .] شعار فوق 
 "نـابرخورداری "تـوان    های انگلستان را نیز به سـختی مـی         هکتار از زیباترین ییالق   

   51....نامید
 

عنوان بنیانگذار واقعی ثروت و لقب و امتیازات         جان چرچیل، دوک اول مارلبورو، به     
. شود، ولی او نیای این خاندان از جانب مـادر اسـت            اخته می اشرافی خاندان چرچیل شن   

برند و حاصل وصلت دختر       نسب می  خاندان اسپنسر های بعدی از جانب پدر به        چرچیل
 . باشند جان چرچیل با چارلز اسپنسر، ارل ساندرلند سوم، می

به ادعای راندولف چرچیل، پسر سِر وینستون چرچیل، تبار خاندان اسپنسر بـه یـک              
 هزار رأس   20نام جان اسپنسر که گویا     رسد به  دار ثروتمند در اوایل سده شانزدهم می       مهر

های این جان اسپنسـر بـه        ، در دوران الیزابت، یکی از نوه      1603در سال   . گوسفند داشت 
، در  1643 ساله او در سال      23نوۀ  .  شد 52"لرد اسپنسر اول  "عنوان بارونی دست یافت و      

لـرد  او از دوسـتان نزدیـک      .  دست یافـت   53"ارل ساندرلند "وان  دوران چارلز اول، به عن    
 . ها به قتل رسیدند  بود و هر دو چند ماه بعد در جنگ با کاتولیک54فالکلند

نوشتۀ رانـدولف    به. ، ارل ساندرلند دوم، پسر اوست     )1702-1640 (55رابرت اسپنسر 
دولـت پنسـیلوانیای    ، بنیانگـذار    ویلیام پن چرچیل، ارل ساندرلند دوم از دوستان نزدیک        

                                                      
51.  John Charmley, Churchill: The End of Glory, A Political Biography, London: Hodder & 

Stoughton, 1993, p. 7. 
52.  Robert, 1st Baron Spencer (d. 1627) 
53.  Henry Spencer, 3rd  Baron, 1st Earl of Sunderland (1620-1643) 
54.  Lucius Carry, 2nd Viscount of Falkland (1610-1643) 
55.  Robert Spencer, 2nd Earl of Sundreland 
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 و نـوه ارل     58 دختـر ارل بریسـتول دوم      57 با آن دیگبـی،    1665 او در سال     56.آمریکا، بود 

این زن وارث امالک مفصل برادرش، ارل بریستول سـوم،     .  ازدواج کرد  59بدفورد چهارم، 
او از درباریـان    .  این ارل ساندرلند دوم در تاریخ نام نیکی به یادگار ننهـاده اسـت              60.بود

وم، جیمز دوم و ویلیام سوم بود؛ در دوران چارلز دوم سفیر انگلستان در اسپانیا               چارلز د 
در دوران جیمز دوم بـه اوج قـدرت خـود           .  وزیر خارجه  1679و فرانسه شد و در سال       

هـا بـدل     زمینه اعطای حقوق برابر بـه کاتولیـک  های جیمز در   رسید و به مجری سیاست    
با سقوط جیمـز    .  رسمًا گروش خود را به مذهب کاتولیک اعالم کرد         1688در سال   . شد

 ویلیـام سـوم او را بخشـید؛ بـه           1691در سـال    . دوم، درلباس زنانه بـه هلنـد گریخـت        
و را شـکاک  ا. انگلستان بازگشت، بار دیگر پروتستان شد و به مشاور ویلیام بدل گردیـد    

تـرین   مکـارترین و سـختکوش  <یکـی از معاصـرینش وی را      . اند و قمارباز توصیف کرده   
 قاعدتًا در همین دوران دو سه سالۀ        61. خوانده است که در صحنه گیتی وجود دارد        >رذلی

اقامت در هلند بود که پیوند استوار و دیرپای اسپنسرها با زرساالران یهودی پدید شـد و    
 .  های پسین ایشان بدل گردید به کلید موفقیت

 14او  .  اسـت  62،ارل ساندرلند سـوم   ،  )1722-1674(پسر و وارث او، چارلز اسپنسر       
همسـر اول او  . همراه پدر به هلند گریخت و با او به انگلسـتان بازگشـت      ساله بود که به   

.  درگذشـت  1698 بود کـه در سـال        64 دختر و وارث دوک نیوکاسل،     63آرابال کاوندیش، 
 دختـر سـوم جـان چرچیـل و سـارا            65 با آن چرچیل،   1699رلند سوم در سال     ساند ارل
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57.  Anne Digby 
58.  2nd Earl of Bristol  
59.  4th Earl of Bedford 
60.  Churchill, ibid, pp. 8-10. 
61.  Americana, vol. 26, p. 23. 
62.  Charles Spencer, 3rd Earl of Sunderland 
63.  Arabella Cavendish 
64.  Duke of Newcastle 

 با مرگ دوک دوم به پایان رسید ولـی سـه   1691 در سال  خاندان کاوندیش مقام دوکی نیوکاسل    
، همسر مارگارت کاونـدیش، دختـر   (John Holles, Earl of Clare)ر سال بعد به جان هولز، ارل کلی
 .دوک دوم نیوکاسل، اعطا شد

65.  Anne Churchill, Countess of Sunderland (1684-1716) 
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 ارل ساندرلند سوم در سال      66.ملکه آن مادر تعمیدی این دختر بود      . جنینگز، ازدواج کرد  

، بـه   آمریکانانوشتۀ   به.  عضو مجلس لردها شد    1702 عضو مجلس عوام و در سال        1695
 وزیـر  1706لستان در ویـن و در سـال   دلیل فشار مادرزنش، دوشس مارلبورو، سفیر انگ     

همـراه بقیـه اعضـای دارودسـته جـان چرچیـل و سـیدنی          به1710در سال   . خارجه شد 
هـای صـعود     ارل ساندرلند سـوم نیـز از پایـه        . گودولفین از مناصب حکومتی برکنار شد     

خاندان هانوور به سلطنت بریتانیا بود و لذا در دوران جرج اول یکی از ارکان حکومـت                
الحکومه ایرلند، لـرد     های نایب  در این دوران او، به ترتیب، در سمت       . رفت شمار می  بهاو  

منصـوب  ) 1721-1718(داری   مهردار سلطنتی، وزیر خارجه و سرانجام لـرد اول خزانـه          
 در فساد   1720نویسند در سال     می. شد و بدینسان به وزیر اعظم مقتدر جرج بدل گردید         

 انجامیـد مشـارکت داشـت ولـی بـا      67" دریای جنـوب کمپانی"مالی که به ورشکستگی  
ارل ساندرلند سوم به گردآوری کتـاب و نسـخ خطـی عالقـه              . نیرنگ خود را تبرئه کرد    

 این ارل ساندرلند همان کسی است که با اعمال نفوذ او درجـه دکتـرای        68.فراوان داشت 
 . پرداز نامدار فراماسونری، اعطا شد آکسفورد به دکتر دزاگولیه، نظریه

عنـوان ثمـره وصـلت دو خانـدان دوک           نخستین نسل خانـدان کنـونی چرچیـل، بـه         
شود که   مارلبورو و ارل ساندرلند، با پسر ارل ساندرلند سوم و لیدی آن چرچیل آغاز می              

 با مرگ برادر بـزرگش،   1729این چارلز اسپنسر در سال      .  نام داشت  چارلز اسپنسر او نیز   
اش، هنریتـا     خالـه  1733در سال   . لند پنجم ملقب شد   ارل ساندرلند چهارم، به ارل ساندر     

، که دربار بریتانیا پس از مرگ جـان         "دوک مارلبورو " نیز درگذشت و عنوان      69چرچیل،
بدینسـان، وی  . چرچیل به دختر بزرگ او اعطا کرده بود، به چارلز اسپنسـر فـوق رسـید     

 . دوک سوم مارلبورو شد
ر خانواده، این چارلز اسپنسر را به دلیـل  دوشس مارلبورو، مادربزرگ ثروتمند و مقتد  

هایش دوست نداشت و به عکس به جک، برادر کوچک او، عالقه             ها و ولخرجی   عیاشی
او بخش مهمی از میراث خود را به جک اسپنسر بخشید که از عنـاوین اشـرافی                 . داشت

بخـش دیگـری از ارثیـه سـه میلیـون پونـدی       . بهره بود دو خاندان چرچیل و اسپنسر بی     
وارث دوک .  بـود دوک مونتـاگ دوشس مارلبورو نیز به دختر دوم او رسید کـه همسـر         

نام الیزابت بود که به همسری دوک سوم بـاکلو درآمـد و              مونتاگ و همسرش دختری به    

                                                      
66.  Churchill, ibid, pp. 10-11. 
67.  South Sea Company 
68.  ibid, p. 12; Americana, vol. 26, p. 23. 
69.  Henerietta Churchill, Countess of Godolphin, 2nd “Duke” of Marlborough (1681-1733) 
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  70.های باکلو انتقال یافت بدینسان بخشی از میراث جان چرچیل به خاندان دوک

ارل اسپنسـر  خانـدان اسـت کـه بـه        ای جدیـد از ایـن         بنیانگذار شـاخه   جک اسپنسر 
جان اسپنسر، پسـر    . های مدید نماینده مجلس عوام بود      جک اسپنسر خود سال   . اند ملقب

های ناپلئونی    در زمان جنگ   72ارل اسپنسر دوم  .  شد 71 ارل اسپنسر اول   1765او، در سال    
 یکـی از رهبـران مقتـدر جنـاح          73پسر او، ارل اسپنسر سـوم،     . مدتی وزیر دریاداری بود   

 74بـرادرزاده و وارث او، ارل اسپنسـر چهـارم،         .  در نیمه اول سده نـوزدهم بـود        "ویگ"
او بعدها وزیر   . علیه عثمانی بود  ) 1827 (75دریادار و از فرماندهان جنگ دریایی ناوارینو      

السـلطنه ایرلنـد بـود و سـپس در            نایب 77پسر او جان پوینتز اسپنسر    .  شد 76دربار بریتانیا 
ارل . او به خـاطر ریـش قرمـزش شـهرت داشـت           . اداری شد دولت گالدستون وزیر دری   

مدت بیست سال نماینده مجلس عوام بود و در دوران سـلطنت ادوارد    به 78اسپنسر ششم 
 وارث ایـن    80 امروزه، چـارلز ادوارد مـوریس اسپنسـر        79.هفتم و جرج پنجم وزیر دربار     

ل اتون و آکسفورد    التحصی  ساله فارغ  34این لرد اسپنسر    . خاندان و ارل اسپنسر نهم است     
  81.های تلویزیونی و مطبوعاتی اشتغال دارد است و به حرفه

 
، در  دوک سـوم مـارلبورو    ، ارل سـاندرلند پـنجم و        )1758-1706 (82چارلز اسپنسـر  

دوران سلطنت جرج دوم هانوور با درجه سرتیپی در جنگ بـا فرانسـه شـرکت کـرد و                    

                                                      
70.  Churchill, ibid, p. 12. 
71.  John Spencer, 1st Earl (1734-1783) 
72.  George Spencer, 2nd Earl (1758-1834) 
73.  John Charles Spencer, 3rd Earl (1782-1845) 
74.  Frederick Spencer (Rear-Admiral), 4th Earl (1798-1857) 
75.  Navarino 
76.  Lord Chamberlain and Lord Steward of the Household 

آن را . این عنوان، که امروزه نیز مرسوم است، به معنای حاجب و پیشکار کل بیوتات سلطنتی است  
 . کنم درست باشد ام که تصور می  قرار داده"وزیر دربار"معادل 

77.  John Poyntz Spencer, 5th Earl (1835-1910) 
78.  Charles Robert Spencer, 6th Earl (1857-1922) 
79.  ibid, pp. 12-13. 
80.  Charles Edward Maurice Spencer, 9th Earl of Spencer 
81.  Who’s Who 1993, p. 1771. 
82.  Charles Spencer, 5th Earl of Sunderland, 3rd Duke of Marlborough  
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ایـن البتـه شـغل پردرآمـدی     . ودسپس لرد مهردار سلطنتی و رئیس کل تدارکات ارتش ب   

های هفت ساله اروپا و تکـاپوی سامسـون گیـدئون،            ویژه که با جنگ    رفت به  شمار می  به
تـوان تصـور کـرد کـه دوک سـوم مـارلبورو راه               می 83.صراف بزرگ لندن، تقارن داشت    

پدربزرگش، دوک اول، را ادامه داد و از اینطریق خسارت از دست دادن میراث هنگفـت           
 . لبورو را جبران نموددوشس مار

دوک " برخالف اعقـاب جـک اسپنسـر، فرزنـدان چـارلز اسپنسـر، وارثـین عنـوان                  
علـت  . ای در سیاسـت بریتانیـا نبودنـد     های برجسته  های مدید چهره   ،  تا مدت   "مارلبورو

پسـر او،   .شان به ارث بـرده بودنـد       ای بود که از نیای     این امر خلق و خوی متلون و هرزه       
 به مشاغل سیاسی دست نیافت و تا زمـان مـرگ            84،وک چهارم مارلبورو  دجرج اسپنسر،   

زمـانی جـرج سـوم میهمـانش شـد      . در کاخ و امالک پهناورش در بلنهایم اقامت داشت       
 بـا   1817 در سـال     85،دوک پـنجم مـارلبورو     ".ما چنین کاخی نداریم   ": و گفت ) 1786(

 تغییـر   " چرچیـل  -اسپنسر" به   "اسپنسر"کسب فرمان سلطنتی نام خانوادگی خود را  از          
بعـدها، برخـی   . داد تا یاد ژنرال جان چرچیل، دوک اول و فخر خاندان فوق، زنده بماند   

دوک ششـم  دوک پـنجم و   .  را از نام خود حذف کردند      "اسپنسر"از اعضای این خاندان     
 و عیاشی شهره بودند و به تعبیر راندولف چرچیـل، پسـر سِـر                 به ولخرجی  86،مارلبورو

دوک پـنجم زنـدگی خـود را بـا          . خراب کردنـد   رچیل، خاندان خود را خانه    وینستون چ 
 هزار پونـد    70 هزار پوند پول نقد و       500شود او وارث     گفته می . ثروت فراوان آغاز کرد   

او و پسرش، این ثروت را به پایان بردند و زمانیکـه دوک             . درآمد سالیانه از امالکش بود    
.  پونـد بـه میـراث بـرد        5000ای معـادل     لیانهپنجم درگذشت، دوک ششم تنها درآمد سا      

 در عزلـت و افسـردگی       "کـاخ بلنهـایم   "ای از    دوک ششم باقی عمر خـود را در گوشـه         
  87.گذرانید

 از درآمد هنگفـت     88،دوک هفتم مارلبورو   چرچیل،   -بدینسان، جان وینستون اسپنسر   
 سـال  15 او بـه مـدت  . نیاکان خود چیزی به میراث نبرد و ناگزیر به سیاسـت پرداخـت        

و عضـو مجلـس     ) 1857(نماینده مجلس عوام بود؛ آنگاه به عنوان دوکی دسـت یافـت             

                                                      
 .104، ص 2، ج زرساالران:  بنگرید به .  83

84.  George Spencer, 4th Duke of Marlborough (1739-1817) 
85.  George Spencer-Churchill, 5th Duke of Marlborough (1766-1840) 
86.  George Spencer-Churchill, 6th Duke of Marlborough (1793-1857) 
87.  Churchill, ibid, p. 14. 
88.  John Winston Spencer-Churchill, 7th Duke of Marlborough (1822-1883) 
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 بـه مـدت دو سـال در دولـت لـرد دربـی و                1868-1866هـای    او در سـال   . لردها شـد  

پـاس   اوج اعتبار او در زمان اقتدار دیزراییلی است که، البد بـه           . دیزراییلی حضور داشت  
اندان چرچیـل، دوک هفـتم بـه مـدت چهـار سـال              تعلق دیرین زرساالران یهودی به خ     

 دوک مـارلبورو    "افالس" نیز   "سیاست"معهذا،  . بود) 1880-1876(السلطنه ایرلند    نایب
 89 مجبور شد بقایای امالک خاندان خـود را در ولتشـایر         1862او در سال    . را چاره نکرد  

ایر بـه بـارون   شـ    بفروشد و دوازده سال بعد امالک خـود را در باکینگهـام  90و شراپشایر 
ریگ خانوادگی به امـالک      حراج مرده .  هزار پوند فروخت   220فردیناند روچیلد به مبلغ     

 35 به مبلـغ     1875های قیمتی و جواهرات خاندان مارلبورو در سال          سنگ. محدود نماند 
 کتابخانه نفیس و گرانقدر سـاندرلندها، پـس         1880هزار گینه حراچ شد و در اوایل دهه         

 91. پوند در معرض فروش قـرار گرفـت        56581یژه از پارلمان، به مبلغ      از کسب مجوز و   
، پـدر سِـر     لـرد رانـدولف چرچیـل     .  بـود  92همسر دوک هفتم دختر مارکیز لندندری سوم      

داستان زنـدگی ایـن اعجوبـۀ       . وینستون چرچیل، دومین پسر دوک هفتم مارلبورو است       
، ِسـر وینسـتون چرچیـل   ینامـه  کردار و پیوند او با لرد ناتانیـل روچیلـد و نیـز زندگ        زشت

  93.طلبد نامدارترین چهره این خاندان، بحثی مستقل را می
بـه  ) 1883( پسر ارشد دوک هفـتم، بـا مـرگ پـدر             94 چرچیل، -جرج چارلز اسپنسر  

وی نیز فروش میراث خانوادگی را ادامه داد و از جمله           .  ملقب شد  دوک هشتم مارلبورو  
کانـادین  .  هزار پوند فروخت   350 را به مبلغ     "مکاخ بلنهای "بخش مهمی از اثاثیۀ شگفت      

ترین ردۀ نظام اشـرافی      ترین کسانی است که تاکنون در عالی       او یکی از بدنام   ": نویسد می
 او در نوجوانی به دلیل رفتارهای زشت از مدرسه اتـون اخـراج              ".اند بریتانیا جای گرفته  
مسئول و فاقـد کـف نفـس       فردی زمخت، هوسباز، ولگرد، غیر    "عنوان   شد و به زودی به    

 بـه یـک افتضـاح       95 رابطـه او بـا لیـدی ایلزفـورد         1876 در سال    ".شهرت فراوان یافت  
دو سال بعـد    .  این دو صاحب فرزندی نامشروع شدند      1881عمومی بدل شد و در سال       

 به خاطر   1886در سال   . همسرش از او طالق گرفت و رسوایی دوک به اوج خود رسید           

                                                      
89.  Wiltshire 
90.  Shropshire 
91.  Cannadine, ibid, p. 11. 
92.  3rd Marquess of Londonderry 

 . بحثی مشروح ارائه شده استزرساالران  در این باره در جلدهای سوم و پنجم  .  93
94.  George Charles Spencer-Churchill, 8th Duke of Marlborough (1844-1892) 
95.  Lady Aylesford 
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نما شد و کمـی       که زمانی معشوقه او بود، انگشت      96ن کمپبل، نقشش در طالق لیدی کالی    

کـاخ  " ازدواج کرد و با پول او 97نام لیلین هامرسلی، بعد با یک زن ثروتمند آمریکایی، به      
همانگونـه مـرد کـه      : نویسد دکتر کاندین می  .  را به نور الکتریسیته مزین ساخت      "بلنهایم

اش آثـار    ه  یافتند در حالیکه بـر چهـر       "یمکاخ بلنها "ای از    اش را در گوشه    زیست؛ جنازه 
 98.وحشتی هولناک نقش بسته بود

وینسـتون چرچیـل      پسـرعموی سِـر    ،دوک نهم مارلبورو   99 چرچیل، -چارلز اسپنسر 
در سیاست موفقیتی اندک داشـت و در        .  مارلبورو شهرت داشت   100"سانی"او به   . است
هــای  رخــی ســمتهــای سالیســبوری و بــالفور در ب  در دولــت1905-1899هــای  ســال
 به ایاالت متحده آمریکا رفت و سال بعد با دختر           1894در سال   . اهمیت جای گرفت   کم

زمانی که واندربیلت مرد برای هر      .  ازدواج کرد  101نام واندربیلت  یک میلیونر آمریکایی به   
یک از دو پسرش، کورنلیوس و ویلیـام وانـدربیلت، دو میلیـون پونـد اسـترلینگ ارثیـه                   

 102.انـد   مارلبورو را ده میلیون دالر گـزارش کـرده         "سانی"جهیزیه همسر   . برجای گذارد 
 1906پروا به خاطر پول صورت گرفـت، در سـال    این ازدواج، که به شکلی آشکار و بی    

ــال   ــه جــدایی و در س ــیده شــد 1920ب ــه طــالق کش ــس دیکــن .  ب زن دوم او، گالدی
افی بریتانیا حاضر نشـدند     بسیاری از زنان جامعه اشر    . اش بود   قبال معشوقه  103نیویورکی،

.  بـه طـالق انجامیـد   1931این ازدواج نیـز در سـال   . این زن را به محافل خود راه دهند      
ثروت همسر اول، دوک نهم را قادر ساخت تا امالک و کاخ خانوادگی در بلنهایم را بـار   

های میان    مارلبورو در سال   "سانی" 104.دیگر به دست آورد ولی او کمی بعد درگذشت        
 و این با توجه     105 مشغول بود  "ضدیهودی"نگ جهانی به شکلی افراطی به تبلیغات        دو ج 

به پیوندهای عمیق و دیرین خاندان چرچیل با الیگارشی یهـودی عجیـب و قابـل تأمـل           
                                                      

96.  Lady Colin Campbell 
97.  Lilian Hammersley 
98.  ibid. 
99.  Charles Spencer-Churchill, 9th Duke of Marlborough (1871-1934) 
100.  “Sunny” 
101.  Vanderbilt 
102.  A. T. Camden Pratt and F. R. Hist. S., People of the Period, London: Neville Beeman 

Ltd., 1897, vol. 2, pp. 138-139. 
103.  Miss Gladys Deacon of New York 
104.  Cannadine, ibid, pp. 11-12. 
105.  ibid, p. 11. 
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ویـژه   های وابسته به زرساالری جهانی و به       درباره نقش کانون  زرساالران  در کتاب   . است

ــاگ   ــدان مونت ــای دو خان ــا (اعض ــرد هالیف ــدئولوژی  ) کسل ــاعۀ ای ــرلین در اش و چمب
گرایی و تبلیغات ضدیهودی سخن خواهیم گفت و این شاید توضـیحی بـر ایـن                 آریایی

عنـوان    مارلبورو به"سانی"راندولف چرچیل از . رویۀ نامتعارف دوک نهم مارلبورو باشد   
  106.کند وینستون چرچیل، یاد می ترین دوستان پدرش، سِر یکی از صمیمی

دوک  و 107دوک دهـم  سالۀ خاندان چرچیـل را  300ی اخیر میراث اشرافی     ها در سال 
 که در عـین حـال       108امروزه، دوک یازدهم مارلبورو،   . اند  تداوم بخشیده  یازدهم مارلبورو 

. کنـد   ساله است و با همسر سوم خود زنـدگی مـی  72ساندرلند سیزدهم نیز هست،     ارل
 کـه   110 ساله، است  43 109 بالنفورد  چرچیل، مارکیز  -وارث او آقای چارلز جیمز اسپنسر     

 . در آیندۀ نزدیک دوک دوازدهم مارلبورو و ارل چهاردهم ساندرلند خواهد شد

                                                      
106.  Randolph S. Churchill, Winston S. Churchill, vol. 2: Young Stateman, 1901-1914, 

London: Minerva, 1991, p. 201.  
107.  John Albert Spencer-Churchill, 10th Duke of Marlborough (1897-1972) 
108.  John George Vanderbilt Henry Spencer-Churchill, 11th Duke of Marlborough (1926- ) 
109.  Marquess of Blandford (b. 1955) 

 . شود  با آن شناخته می"دوک مارلبورو"این لقبی است که وارث عنوان 
110.  Who’s Who 1993, pp. 175, 1253. 


