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لویی کاستــالدی، پزشکی ایتالیــایی است که طی سال هـای ۱۲۹۳-

۱۳۲۰ق./۱۸۷۶-۱۹۰۲، به عنوان معلم طب در دارالفنون، و نیز در مقام 

پزشک مخصوص و جراح، به استخدام دولت و دربار قاجار درآمد. سپس، 

طی سالهای ۱۳۲۰-۱۳۲۹ق./۱۹۰۲-۱۹۱۱، به سمت قونسول رسمی 

ایران در میالن منصوب شد.از فعالیت های پزشکی کاستالدی در ایران، 

اما ۵۳ برگ  به جز اطالعات پراکنده، گزارش مبسوطی در دست نیست؛

سند اداری، در آرشیو وزارت امور خارجه و سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 

ایران، وجود دارد که مبین فعالیت های ۹ سالۀ او در سمت قونسولگری 

است. چگونگی انتخاب و انتصاب کاستالدی در سمت قونسولگری 

میالن، ²ایندگی وی در ²ایشگاه بین املللی کاال در میالن، رد پیشنهاد 

²ایندگی دولت ایران از سوی کاستالدی برای رشکت در کنگرۀ بین املللی 

بی·ری سل و ²ایشگاه طبی روم، مجادالت و اختالفات او با دولت های 

پس از مرشوطیت- به واسطۀ عدم پرداخت حقوق و مقرری وی که از 

سوی مظفرالدین شاه وضع شده بود- از اهم مسائلی است که در این 

اسناد مطرح شده اند.پژوهش حارض، با رویکرد تحلیلی، به بررسی این 

در دو بسرت تاریخِی قبل و بعد از مرشوطیت می پردازد. موارد،

ڪلیدواژه ها 
لویی کاستالدی/ پزشک جراح/ قونسول،میالن/ اکسپوزیسیون/ دعاوی حقوقی
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لویی کاستالدی، پزشک جراح دربار و 
قونسول دولت قاجار در میالن، به  روایت اسناد

(۱۳۲۰-۱۳۲۹ق./۱۹۱۱-۱۹۰۲)

مقدمه
تأسيس مدرسة دارالفنون، در عهد ناصرى، از يك  سو سرآغاز يك رويداد مهم فرهنگى در 
تاريخ ايران بود؛ و از سوى ديگر، به جهت گسترش مناسبات فكرى و فرهنگى با ملل مغرب 
زمين، موجب ورود و استخدام جمع كثيرى از مهندسان، طبيبان، نقاشان، و معلمان فرنگى 
شد، كه در همان كانون علمى به استخدام درآمدند و متعلمان ايرانى را با دانش و علوم جديد 
غرب آشنا ساختند. يكى از اين معلمان، كه موضوع پژوهش حاضر است، لويى كاستالدى2  
ايتاليايى است كه ابتدا در سال1293ق./1876، به عنوان پزشك به استخدام دارالفنون درآمد، 
و سپس در 1300ق./1882، به مجموعة پزشكان دربار قاجار دعوت شد و مدت بيست 
سال پزشك مخصوص و جراح دربار ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه قاجار بود؛ و سرانجام 
مطابق فرمان مظفرالدين شاه در 1320ق./1902 رسماً به سمت قونسول ايران، در ميالن ايتاليا، 

منصوب شد و تا 1329ق./1911 در اين مقام مشغول به خدمت بود.
در نگاه نخست، چنين مى نمايد كه دربارة چهار دهه فعاليت و همكارى كاستالدى با 
دولت قاجار، بايد اطالعات قابل توجهى در مكتوبات آن دوره انعكاس يافته باشد. اما تالش 
و جستجو دراين مورد بى فايده است، و اسناد موجود، عموماً، خالى از آگاهى هاى غنى و 
روشنگرانه مى باشند. جست وجو در منابع ايتاليايى نيز تا آنجا كه براى نگارنده ميسر شد، 
ثمرى نداشت. تنها منبعى كه تا اندازه اى اين خأل را پوشش مى دهد 53 برگ سند است كه 
به گوشه هايى از فعاليت ها و حيات كاستالدى اشاره دارند، و در حال حاضر28 برگ اين 
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مجموعه، در ادارة اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، و 25 برگ ديگرش در سازمان 
اسناد و كتابخانة ملي ايران نگاه دارى مى شوند. اين مكاتيب طى سالهاى 1320-1329ق./ 
1902-1911 ميان حوزه هاى وزارت امور خارجه، سفارت ايران در روم، قونسولگرى ايران 
در ميالن، سفارت ايتاليا، سفارت آلمان در تهران، وزارت ماليه، ادارة گمرك، وزارت داخله، و 
مجلس وزراء عظام مبادله شده كه مستقيماً با نام كاستالدى ارتباط يافته اند. چگونگى انتخاب 
و انتصاب كاستالدى در سمت قونسولگرى ميالن، نمايندگى وى در نمايشگاه بين المللى كاال 
در ميالن، رد پيشنهاد نمايندگى دولت ايران از سوى او براى شركت در كنگرة بين المللى 
بيمارى سل و نمايشگاه طبى روم، و مجادالت و اختالفات او با دولت هاى پس از مشروطيت 
– به واسطة عدم پرداخت حقوق و مقررى وى كه از سوى مظفرالدين شاه وضع شده بود- از 
اهم مسائلى است كه در اين اسناد مطرح شده اند. مسائل فوق، برآمده از اين پرسش اصلى 
است كه اين اسناد، روايتگر چه نوع تالش ها و اتفاقاتى است كه با حيات كاستالدى ارتباط 
يافته است؟ آنچه در پژوهش حاضر از نظر خوانندگان مى گذرد، پاسخى است به همان 
پرسش، كه ضمن توجه و استفاده از تك نگارى هاى به جاى مانده از عهد قاجار، كوشش 
شده با شرح و تحليل محتوايى اسناد موجود، روايت درست و واقع بينانه اى از شخصيت و 

فعاليت هاى كاستالدى ارائه دهد، كه تنها ناظر بر بخش كوتاهى از حيات اوست.
   

فعالیت های پزشکی کاستالدی در ایران
لويى كاستالدى، پزشكى ايتاليــايى بود كه در عهد ناصرالدين شاه به ايران آمد و به طبابت 
مشغول شد. وى قبل از ورود به ايران، به همراه چند پزشك ايتاليايى، در بيمارستان قسطنطنيه 
خدمت مى كرد. كاستالدى، و ساير پزشكان ايتاليايى همانند جيرو المو1 و گابوزى2، در مدتى 
كه در قسطنطنيه اقامت داشتند، هنگام شيوع بيمارى هاى مسرى، مانند حصبه و  وبا و طاعون، 
كه اغلب در ايران شايع مى شد، براى درمان بيماران به اين سرزمين آمده و خدمات ارزندهاى 
انجام مى دادند(مونتسه،1368،ص 428).محتواى يك سند تاريخى نشان مى دهد كه كاستالدى 
از 1293ق./1876، به عنوان معلم طب، به استخدام دارالفنون درآمد و در ايران اقامت گزيد 
(هاشميان، 1379، صص280-281؛ روستايى، 1382، ج1، صص279-280).درواقع، اين 
سند تاريخى، معرف قراردادى است كه ميان دولت ايران و كاستالدى، در هفت فصل، تنظيم 
و منعقد شده است. كاستالدى، براساس اين قرارداد و دريافت مواجب ساليانه هشتصد تومان، 
وظيفه داشت طب اروپايى را به متعلمين ايرانى آموزش دهد. مدت اين قرارداد سه سال 
بود و كاستالدى تعهد داشت در مدتى كه در ايران اقامت دارد به قوانين اين سرزمين احترام 

بگذارد(روستايى،1382، ج1، صص280-279). 
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در همان سال، در شهر تهران، بيمارى ديفترى شيوع پيدا كرد و براى مقابله با اين بيمارى، 
شوراى بهداشتى، به رياست شاهزاده اعتضادالسلطنه، تشكيل گرديد. كاستالدى، دراين زمان، 
به همكارى با آن شورا دعوت شد و سپس مسئوليت بهداشت شهر تهران به او واگذار 
گرديد. وى، براى مهار كردن ويروس ديفترى تشكيل يك قرنطينة منظم را پيشنهاد داد تا با 
ارائة خدماِت به موقع و منسجم، از پيشرفت آن بيمارى جلوگيرى به عمل آيد(الگود،1386، 
ص572). يك سال بعد، با انتشار طاعون در عراق، ويروس آن از طريق مرزهاى غربى وارد 
ايران شد. اين بيمارى، به سرعت، در مناطق جنوبى ايران انتشار يافت، به طوريكه فقط در 
شوشتر تعداد تلفات آن بالغ بر 1800 نفر بود. در اين زمان، انگليسى ها، براى جلوگيرى از 
انتقال اين بيمارى به هند، كميسيون مخصوصى از پزشكان فرنگى و ايرانى تشكيل دادند كه 
كاستالدى، از سوى دولت ايران، به عنوان يكى از اعضاى آن كميسيون معرفى و برگزيده 

شد(الگود،1386، ص573).
صرف نظر از اين نوع مسئوليتــها، كه مبين همكارى و خدمات كاستـالدى در مقاطع 
اضطرارى در ايران است، بايد اشاره كرد كه مدت همكارى كاستالدى با مدرسة دارالفنون 
دقيقاً معلوم نيست. باوجوداين، مطابق گزارشى كه از سرشمارى سال1304ق./1886 باقى 
مانده و مربوط به آمار اتباع اروپايى ساكن در شهر تهران است، از دكتر كاستالدى تنها به عنوان 
پزشك سفارت ايتاليا نام برده شده است، نه معلم طب در دارالفنون(آزاده، 1357، ص 19). 

 اين طبيب ايتاليايى، ظاهراً بعد از سال1304ق./1886، به امر ناصرالدين شاه، به منظور 
درمان و مراقبت از وليعهد از تهران راهى تبريز شد تا در دربار مظفرالدين ميرزا مقيم شود.
اعتمادالسلطنه در سال1306ق./1888 كتاب المآثر واآلثار را به اتمام رسانيده و در انتهاى آن 
و در ذكر طبقة اطباى «دربخانة حضرت مستطاب واال» در تبريز، از دكتر كاستالدى به عنوان 
طبيب فرنــگى مقيم آنجا ياد مى كند(اعتمادالسلطنه،1374،ج1،ص424).ژنرال گوردون 
انگليسـى نيز در سفرنامة خود به اين مطلب اشاره دارد و مى نويسد كه ناصرالدين شاه 
سه نفر پزشك به نام هاى ميرزا محمودخان حكيم باشى، دكتر ادكاك1 انگليسى، و دكتر 
كاستالدى ايتاليايى را مأمور كرد تا در تبريز اقامت كنند و براى مراقبت از  مظفرالدين ميرزا، 
وليعهد، كه از كودكى از سالمت كامل و بنية نيرومند برخوردار نبود در دربار وى حضور 
داشته باشند(به نقل از: طاهرى، بى تا، ص561).وى  تا سال1313ق./1895در تبريز طبابت 
مى كرد، و سرانجام، بعد از قتل ناصرالدين شاه، در ذيقعدة همان سال، به همراه مظفرالدين 
ميرزا از تبريز به تهران آمد، و پس از جلوس مظفرالدين شاه بر تخت پادشاهى، در سمت 
جراح مخصوص دربار به خدمات پزشكى خود در ايران ادامه داد. كاستالدى، در 1320ق./ 
1902، و كمى پيش از سفر دوم مظفرالدين شاه به اروپا، به دليل كهولت سن و ضعف مزاج 
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از سمت خود استعفا داد و به كشورش ايتاليا بازگشت.او در يكى از نامه هايش به وزير 
امور خارجة ايران، كه در 1329ق./1911نگاشته، آشكارا اظهار مى كند كه مدت بيست سال 
جراح دربار قاجار بوده است(ساكما: 360004481/19،11).دراين صورت، مى توان گفت 
كه كاستالدى تنها طى سالهاى1293-1300ق./1876-1882 معلم دارالفنون بوده، و در 

مجموع ،27 سال از عمرش را در ايران سپرى نموده است.   
كاستالدى، پس از بازگشت به كشورش، در جمع هيئت رسمى دولت ايتاليا، كه ورود 
مظفرالدين شاه قاجار را در 1320 ق./1902، به شهر روم خوش آمد گفتند، حضور داشته و در 
قصر دوژ1و سن مارك2 با پادشاه قاجار ديدار كرده است. مظفرالدين شاه، در اين مالقات، از 
طبيب و جراح سابق خود مى خواهد تا كتاب گوليملو برشه3 را، كه دربارة تاريخ روابط ايران و 
ونيز بود به فرانسه ترجمه كند. كاستالدى هم اين مسئوليت را پذيرفته و تنها بخشى از آن كتاب 
را، كه شامل تاريخ مناسبات سياسى ايران و ونيز در سده هاى پانزده تا هجده ميالدى است، 
شروع به ترجمه نموده، و سرانجام آن را در تاريخ 3 مارس 1322/1904ق. در شهر ميالن به 
پايان مي رساند(مؤدب الملك، برگ38). امروزه، متن ترجمة فرانسوى اين كتاب موجود نيست، 
اما نسخه اى از ترجمة فارسى و خطى كتاب، كه به امر مظفرالدين شاه و توسط يوسف خان 
مؤدب الملك انجام گرفته و در ربيع االول همان سال به اتمام رسانيده، موجود است. اين نسخه، 
درحال حاضر، در كاخ موزة گلستان به شمارة814 نگاهدارى مى  شود(آتاباى، 2536، ج3، 
صص167-169). الزم به ذكر است كه جداى از اين اقدام فرهنگى، كه به كاستالدى منسوب 

است، در هيچ اثر ديگرى در منابع فارسى به نام وى اشاره نشده است.  

کاستالدی، قونسول رسمی ایران در میالن 
كاستالدى، در مالقاتى كه با مظفرالدين شاه در قصر سن مارك داشت، بار ديگر مورد توجه 
خاص وى قرار گرفت و ظاهراً  در همين مالقات، پادشاه قاجار سمت قونسولگرى ايران در 
ميالن را به او پيشنهاد داد، و براساس نام هاى كه در 12 صفر1320/ 1902  از روم به وزير امور 
خارجة وقت، نصراهللا خان مشيرالدوله، نوشته شده چنين برمى آيد كه كاستالدى از اين پيشنهاد 
استقبال نموده و پس از فاصلة كوتاهى كه از استعفاى او در ايران مى گذشت، مجدداً به استخدام 
دولت قاجار درآمده است. در اين نامه، دكتر كاستالدى، به واسطة آنكه از مستخدمين عهد 
ناصرالدين شاه بوده، و نيز مدتها در آذربايجان به طبابت اشتغال داشته، و بدين طريق، بصيرت 
و صداقت خود را اثبات نموده است، شايستة آن مقام شناخته شده و از اين رو، از مشيرالدوله 
خواسته شده است كه حكم او را در سمت قونسولگرى ميالن با مقررى هفتصدتومان در 
سال، كه مى بايستى از طريق سفارت ايران در روم پرداخت شود، صادر نمايد. اين نامه، احتماالً 
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توسط صدراعظم مظفرالدين شاه، يعنى ميرزاعلى اصغرخان اتابك اعظم(امين السلطان)، كه در 
اين سفر شاه را همراهى مى كرد، نوشته شده و فاقد هرگونه مهر و نشانى است. اين نامه، در 

آرشيو وزارت امور خارجه نگاهدارى مى  شود و متن آن بدين شرح است:
«جناب مستطاب اجل اكرم آقاى مشيرالدوله دام اجالله العالى؛

فدايت شوم، چون دكتر كاستالدى مدت ها در آذربايجان مشغول طبابت بوده و فى الضمن 
مستخدم اعليحضرت قدر قدرت همايونى روحنا فداه بود، و چون خودش هم آدم درست 
و با بصيرت است امر اعليحضرت قدر قدرت همايونى روحنا فداه چنان برقرار گرفت كه 
او را در شهر ميالن ايطاليا به سمت قونسولگرى مستخدم نموده، و سالى هفتصد تومان براى 
معزى اليه مقررى برقرار نمايند. عليهذا امر نمائيد كه احكام او را در سمت قونسولگرى به اتمام 
رسانند، و مقررى او را هر ساله به توسط سفارت علية ايران در رم بر معزى اليه برسانند. زياده 

زحمت نيست. فى 12 شهر صفرالمظفر 1320»( استادوخ: 1320-24-13-4).
مشيرالدوله نيز پس از دريافت آن نامه، در ربيع الثانى همان سال، فرمان اعتبارنامة كاستالدى 
را صادر كرد. در اين فرمان تأكيد شده است كه كاستالدى در انجام وظايف خود بايد مطابق 
دستورالعمل ملكم خان، وزير مختار و ايلچى مخصوص ايران در ايتاليا عمل كند. مشخصات 

اين سند بدين شرح است:
وزارت امور خارجه، ادارة تشريفات، سواد فرمان اعتبارنامه، مورخة شهر ربيع الثانى 1320، 
نمرة2065 : «چون مراتب حسن نيت و شايستگى مجدت اكتناه دكتر كاستالدى در پيشگاه 
مرحمت دستگاه شاهانه درجة كشف و شهود رسيده بود، لهذا او را به سمت قونسولگرى 
اين دولت عليه در ميالن منصوب و برقرار فرموده، و مقرر مى فرمائيم كه در انجام اين خدمت 
موافق دستورالعمل جناب جاللت مآب اجل اشرف پرنس ملكم خان نظام الدوله وزير مختار 
و ايلچى مخصوص اين دولت عليه در ايطاليا رفتار نموده، خاطر همايون را خشنود دارد. شهر 

ربيع الثانى 1320(ميرزا نصراهللا خان مشيرالدوله)»(استادوخ: 1320-10-1-1).1 
براساس همين فرمان، اعتبارنامة كاستالدى، براى شروع به كار، به عنوان قونسول ايران 
در ميالن، بايد توسط دولت ايتاليا به رسميت شناخته مى شد. اما ظاهراً پس از مدت تقريبًا 
شش ماه، كه از تاريخ اين اعتبارنامه مى گذشت دولت ايتاليا هيچ گونه پاسخى درخصوص 
صحت آن اعالم نمى كند. از اين رو، كاستالدى، مجبور مى  شود نامه اى به وزير امور خارجة 
ايران نوشته، و او را از اين موضوع مطلع سازد. نصراهللا خان مشيرالدوله نيز پس از اطالع 
از موضوع، در 17 شوال1320 طى نامه اى، به شمارة 625، به ملكم خان، وزير مختار ايران 
در رم، چنين مى نويسد«... از قرارى كه دكتر كاستالدى قونسول ايران در ميالن نوشته است 
چون دولت ايطاليا هنوز تصديق مأموريت او را ننموده است به اين جهت نمى تواند كامًال 
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۱.  مشخصات انتهای نامه: سواد مطابق 
اصل است. مشخصات مهر بیضی شکل: 

وزارت امور خارجه، ادارۀ تحریرات، 
۱۳۲۸. با توجه به تاریخ مهر به نظر 
می رسد که سواد این فرمان بعدها 

توسط ادارۀ تحریرات مهر شده است.  
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به وظيفة مأموريتى خود عمل نمايد. البته جناب اشرف عالى اگر صالح بدانند اقدامات 
الزمه در تحصيل تصديق او خواهيد فرمود كه بتواند در ازدياد روابط صنعتى و تجارتى بين 

دولتين اقدامات مجدانه بعمل آورد(نصراهللا مشيرالدوله)»(استادوخ: 1320-9-16-43).
از اقداماتى كه ملكم خان در اين خصوص انجام داده، هيچ گونه گزارشى در دست نيست.
همچنين، در ميان مدارك موجود، گزارشى كه بر استمرار و يا حل نشدن اين موضوع داللت 
كند، وجود ندارد. باوجوداين، به نظر مى رسد كه اعتبارنامة كاستالدى، با اهتمام ملكم خان، از سوى 
دولت ايتاليا به تصديق رسيده، و بدينسان موقعيت او در مقام قونسول ايران رسميت يافته است. 
متأسفانه، بايد گفت كه از عملكرد اين قونسول، طى سالهاى 1320-1329 ق./ 1902-

1911، در قالب اسناد ادارى، گزارش هاى به هم پيوسته اى وجود ندارد تا بتوان سالشمار دقيقى 
از فعاليتهاى او ارائه داد. ازاين رو، بسيارى از اتفاقاتى كه در فرايند مسئوليت ادارى كاستالدى 
به وقوع پيوسته براى ما روشن نيست. به عنوان مثال، در مدارك آرشيوى وزارت امور خارجه و يا 
سازمان اسنادوكتابخانةملى ايران هيچ نوع سندى از اقدامات و مكاتبات كاستالدى طى سال هاى 
1320-1322 ق./1902-1904 به ثبت نرسيده است، و همين وضعيت درخصوص سال هاى 
1325-1327 ق./1907-1909 نيز صدق مى كند. ازسوى ديگر، مدارك مرتبط با سال هاى مذكور، 

معدود و انگشت شمارند و بر پاية آنها تنها مى توان بخشى از فعاليت هاى وى را انعكاس داد. 
ازاين نگاه، نخستين سندى كه به سال1323ق./1905 مربوط مي شود، سوادِ نامة كوتاهى 
است كه نصراهللا خان مشيرالدوله، در ششم رجب، به شمارة 406، براى مسيو نوز1 بلژيكى، 
رئيس ادارة گمركات ايران، ارسال نموده است. او، در اين نامه، نوشته است كه«دكتر كاستالدى 
قونسول دولت عليّة مقيم ميالن ايطالى مطالبة قسط دوم حقوق خود را از وزارت امور خارجه 
نموده است. سواد كاغذ مشاراليه را لفاً ايفاد داشت كه هرطور مقتضى است بنويسيد تا جواب 
داده شود»(استادوخ: 1-3-10-1323). متأسفانه، بايد گفت كه از نتايج بررسى و اقدامات مسيو 
نوز هيچ نوع اطالعى در دست نيست، اما از مقايسة محتواى نامة مشيرالدوله با نامة اتابك اعظم، 
كه شرح آن پيش از اين آمد، چنين به نظر مى رسد كه ظاهراً بعد از صدور فرمان اعتبارنامه، 
در نحوة پرداخت مواجب ساليانة كاستالدى تغييرى روى داده است. اين تغيير، بدين معناست 
كه كاستالدى مستقيماً مقررى خود را از سفارت ايران در روم دريافت نمى كرده، بلكه  پس از 
مكاتبة مستقيم او با وزير امور خارجه و سپس تأمين اعتبار، از جانب ادارة گمركات ايران، قابل 

پرداخت بوده است.

کاستالدی ²ایندۀ دولت ایران در ²ایشگاه بین املللی کاال در میالن
تاريخچة حضور رسمى دولت قاجار در نمايشگاه هاى بين المللى كاال، كه اغلب در كشورهاى  1. J . Naus
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اروپايى برگزار مى  گرديد، به درستى معلوم نيست. اما شواهدى وجود دارد كه در چنين 
شرايطى، گاه بازرگانان ايرانى، كه عموماً ارمنى بودند، مستقيماً با مديريت اين نمايشگاه ها 
مذاكره نموده، و پس از انعقاد قرارداد، موفق به ايجاد غرفة مستقلى جهت ارائة توليدات 
و محصوالت ايرانى مى شدند. از محتواى يك سند تاريخى، كه از جانب مشيرالدوله وزير 
امور خارجة ايران، احتماالً در ماه شوال 1905/1323، به مظفرالدين شاه قاجار نوشته شده، 
چنين استفاده مى  شود كه ظاهراً نخستين حضور رسمى دولت ايران در نمايشگاه بين المللى 
كاال، در ميالن و در سال1324ق./1906 اتفاق افتاده، كه بنابر دعوت رسمى دولت ايتاليا انجام 
گرفته است. از طرف ديگر، مطابق همان سند، پادشاه قاجار به جهت اين حضور رسمى، 
ساير تجار ايرانى را براى شركت مستقل در اين نمايشگاه، قدغن اعالم نموده، و مهمتر آنكه 
دكتر لويى كاستالدى را به عنوان نمايندة رسمى ايران در آن نمايشگاه معرفى و مأمور كرده 

است(استادوخ: 1323-24-16-19).1    
بى شك، حسن انجام مأموريت كاستالدى در اين نمايشگاه در گرو تأمين مخارج آن 
از جانب دولت ايران بود. از اين رو، چنان كه مشيرالدوله در نامة خود يادآور شده است، 
به پيشنهاد ملكم خان نظام الدوله، مخارج اين نمايشگاه دو هزار تومان برآورد گرديد كه به 
مظفرالدين شاه پيشنهاد داده شد، و پادشاه نيز با اين مبلغ موافقت نموده، و در توشيح خود 
بر هامش همان سند چنين نوشته است: «جناب اشرف اتابك اعظم اين دو هزار تومان را 
برات صادر نمايند كه به مصارف اكسپوزيسيون ميالن برسد. شهر شوال 1323(امضاء)» 
در 15  پادشاه  دستخط  دريافت  از  پس  نيز  (استادوخ: 19-16-24-1323).مشيرالدوله 
شوال1323،يادداشتى را، به شمارة74 ،براى مشاورالدوله2 ارسال مى كند و از وى مى خواهد 
كه چون«براى مخارج مأموريت مسيو كاستالدى در اكسپوزيسيون ميالن بر حسب دستخط 
جهان مطاع مبارك ملوكانه مبلغ دو هزار تومان مرحمت گرديد قدغن ننمائيد برات آن را 

صادر نمايند...»(نصراهللا مشيرالدوله)،(استادوخ: 1323-24-16-26). 
ملكم خان، كه در آن تاريخ هنوز از دستور پادشاه مطلع نشده بود، به وزارت خارجه 
تلگرافى را ارسال نموده و موضوع را پيگيرى مى كند. متن تلگراف وى چنين است:«كاستالدى 
منتظر است كه مثل سايرين مخارج بدهد. جواب صريح چيست. ملكم». مشيرالدوله نيز در 
ذيل همان تلگراف دستور مى دهد كه به ملكم خان نظام الدوله و سفارت روم اطالع دهيد كه 
پادشاه با پرداخت مخارج مأموريت كاستالدى موافقت كرده است(استادوخ: 24-16-14-
1323).از سوى ديگر، نامه اى به شمارة 933 ،در 12 ذيحجة 1323، براى ملكم خان ارسال 

نموده و مجدداً مراتب فوق را يادآور شده است(استادوخ: 1323-10-3-2). 
مطابق نامه اى كه سفير ايتاليا، در تهران، براى محمد على عالءالسلطنه، وزير امور خارجة 
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۱.  مشخصات رسبرگ نامه: 
وزارت امور خارجه، ادارۀ تحریرات 

ایطالی، بدون تاریخ و ²ره، فهرست 
عرض وزارت خارجه.

۲.  مشاورالدوله لقب میرزا عباس خان 
مهندس باشی بود. او مدتی عضو 

هیئت مشاوران وزیر امور خارجه بوده 
است(ممتحن الدوله،۱۳۶۵، ص ۱۷۵).
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جديد ايران، پس از پايان يافتن فعاليت  هاى نمايشگاه، در 8 ژانوية1907به شمارة2/4 فرستاده، 
و موضوع آن ارائة يك گزارش كوتاه از عملكرد آن نمايشگاه است، چنين استفاده مى  شود 
كه كاستالدى، پس از انجام هماهنگى هايى كه در باال به آن اشاره شد، سرانجام، به عنوان 
نمايندة دولت ايران در نمايشگاه ميالن شركت نموده، و بعد از گفت وگو با اعضاى مجلس 
عمومى نمايشگاه، درخصوص تشكيل غرفة كاالها و محصوالت ايران، قرارداد الزمه را منعقد 
مى نمايد. اما از آنجاكه اين اقدامات، همزمان با افتتاح نمايشگاه انجام گرفت، ديگر فرصتى 
براى ايجاد و راه اندازى غرفة كاالهاى ايرانى باقى نماند. از اين رو، كاستالدى با دو تاجر به 
نام هاى تيگران خان1 و مسيو سيفيكو2، كه به نظر مى رسد مشتركاً غرفه اى جهت ارائة كاالهاى 
ايرانى و شرقى داير نموده بودند وارد گفت وگو شده و در نتيجه، آنها بدون هيچ پيش شرطى 
مى پذيرند كه غرفة خود را محل رسمـى نمايندگـى دولت ايران قرار دهند، و بدين طـريق 
«... سبب شد كه اكسپزيسين رسمى ايران انعقاد يافته بدون همراهى دولت علية ايران، و بدين 
مناسبات در بهترين حالى كه قبًال مسيو سيفيكو تعيين نموده بود امتعة ايران به معرض نمايش 
درآمد... »، و در پايان نيز از سوى رياست آن نمايشگاه «يك ديپلم سزاوارى و لياقت براى 
بندگان اعلـى حضرت همـايون اعلـى» و نيز دو مـدال طال به تيگران خان و سيفيكو اهداء 

شد(استادوخ: 3 و1323-24-16-11).
عالوه بر مطلب فوق، گزارش ارسالى سفير ايتاليا حكايت از آن دارد كه كاستالدى و يا 
سفارت ايران در روم هيچ مبلغى از كل اعتبارى كه پادشاه قاجار تأمين نموده بود در اختيار 
مسئوالن نمايشـگاه و يا آن دو بازرگان قرار نداده اند. سفيــر، آشكارا در اين باره نوشته است 
كه «... مالحظة اين مطلب خالى از اهميت نيست كه يا مسيو سيفيكو و يا مسيو تيگران خان 
يا اينكه هر دو مسلماً حقوقى را كه از بابت حق االرض و غيره، كه متعلق به مصارف اين كار 
بوده است از خودشان داده اند و مجلس اكسپزيسين به هيچ وجه من الوجوه اطالعى از چهار 
هزار تومان كه دولت عليه در اين باب داده است و كميسر دولت عليه از مبلغ مزبور اطالعاتى 
نتوانسته بدهند زيرا كه اين مبلغ به او واصل نشده است»(استادوخ: 3 و1323-24-16-11). 

صرف نظر از گزارش سفير، درخصوص كل اعتبار مأموريت كاستالدى در اين نمايشگاه، 
كه به نظر صحيح نمى رسد- زيرا دستخط مظفرالدين شاه و ساير دستورات و مداركى كه در 
فوق به آن اشاره شد اين ادعا را تأييد نمى كند- سفير ايتاليا در ادامة همان نامه، از وزير خارجة 
ايران خواسته است كه اين موضوع بررسى شود كه اگر دولت ايران اين مبلغ را به عنوان 
مساعده در اختيار نمايشگاه قرار داده، بايد و ضرورى است كه به مجلس نمايشگاه بين المللى 
ميالن داده شود؛ و اگر براى تأمين مخارج محل نمايش كاالهاى ايرانى بوده است، در اين 
صورت دولت ايران بداند كه بازرگانان مورد اشاره تمامى هزينه هاى آن را شخصاً پرداخت 

1. Tigrane Khan

2. SiÕco
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كرده، و هرگز از جانب نمايندة رسمى دولت ايران از آن اعتبار مبلغى به نامبردگان پرداخت 
نشده است،  بنابراين، بايد دولت ايران از عوامل ذيربط بخواهد كه آن مبلغ را به خزانة كشور 
عودت دهند، و در انتها نيز از وزير خارجة ايران خواسته است كه نتايج اين بررسى را كتبًا 
به سفارت ايتاليا ارسال نموده تا در اختيار مجلس نمايشگاه ميالن قرار داده شود(استادوخ: 3 

و1323-24-16-11).1 
عالءالسلطنه، كه تنها در فاصلـة كوتاهـى بين سال هاى 1324-1325ق./1907-1906، 
وزير امور خارجة ايران بود، پس از اطالع از محتواى نامه، در صدد بررسى مسائل مطرح شده 
برآمد. برهمين اساس، نام هاى همراه با نامة سفير ايتاليا براى ميرزا نصراهللا خان مشيرالدوله 
- كه از دهم جمادى الثانى 1324/ 1906، بعد از عزل عين الدوله و به دنبال اعالم فرمان 
مشروطيت، نخستين صدر اعظم جديد ايران شده بود- فرستاد؛ و بدين طريق، از صدر اعظم 
ايران، كه كامًال از پيشينة اين نوع مكاتبات اطالع داشت، كسب تكليف نمود. اصل و سواد اين 
نامه با تاريخ پنجم شهر ذيقعده الحرام1324و نمرة1001، در مركز اسناد وزارت امور خارجة 

ايران موجود است. متن نامه بدين شرح است:
«قربانت شوم، در سنة ماضيه در موقع انعقاد اكسپوزيسيون ميالن دولت ايطالى از دولت 
عليه دعوت نمود كه مأمورى به آنجا بفرستد. اين دعوت را دولت عليه قبول و دكتر كاستالدى 
قونسول ايران در ميالن مأمور اين كار شده، و مبلغ چهار هزار تومان براى اخراجات معين و 
براى جناب اشرف نظام الدوله ارسال گرديد، و تلگرافاً وصول آن را در شهر ربيع االول 1324 
به وزارت خارجه اطالع دادند. اكنون مراسله اى از سفارت ايطالى نوشته اند كه دو نفر از تجار 
موسوم به تگران خان و مسيو سيفيُكو كه قبل از اقدام دولت در اكسپوزيسيون مزبور امتعة 
خود را نمايش داده بودند، قبول كردند كه محل خود را در اكسپوزيسيون به اسم سكيون 
ايران موسوم نمايند، و خود آنها قبل از وقت، آنچه مخارج راجع به اين كار است متحمل شده 
بودند، و از اين چهار هزار تومان دينارى به آنها نرسيده است. الحال، سفارت ايطالى بنابر اظهار 
انجمن اكسپوزيسيون به موجب مراسلة جوف تحقيق مى نمايد كه مبلغ مزبور براى مخارج 
كلية اكسپوزيسيون مرحمت شده بود يا مخصوص سكيُون ايران بوده است. در صورت اول 
اين وجه بايد به انجمن مزبور برسد، واّال بايد به خزانة دولت عليه مسترد شود. سفارت ايطالى 
منتظر تعيين تكليف است كه جواب مراسلة اكسپوزيسيون را بنويسد. زياده عرضى ندارد. 

محمد على عالءالسلطنه» (استادوخ:10-16-24-1323؛ 1323-24-16-30).2 
آنچه مسلـم است، اين نامه همـراه با ضمايـم آن در تاريخ 4 ذيحجة 1324، به دفتـر 
مخصوص صدراعظم وارد و به شمارة 401 ثبت شده است(استادوخ: 11-16-24-1323)؛ 
اما از اقدامات و پاسخى كه مشيرالدوله به وزير خارجه داده هيچ نوع مدرك و نشانى در 
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۱.  اصل نامۀ سفیر ایتالیا به زبان 
فرانسه است و در ادارۀ اسناد و 

تاریخ دیپل·سی وزارت امور خارجه به 
ش·رۀ،۲و۱۱، ۱و ۱۱ ، ۲۴-۱۶-۱۱-

۱۳۲۳و در ذیل اسناد سال ۱۳۲۳ق. 
ثبت و نگاهداری می شود. ترجمۀ 
فارسی این نامه نیز در ادامۀ ه·ن 

ش·ره(۳و۱۱) ثبت شده است. با توجه 
به تاریخ سند(۱۳۲۴ق.) که دقیق تر 
است در کتابنامۀ مقالۀ حارض سند 
مذکور در مجموعه اسناد۱۳۲۴ق. 

معرفی شده است. گفتنی است که این 
نامه مطابق نشان مهر ثبتی در تاریخ 

۲۷ ذی القعدۀ۱۳۲۴، به ش·رۀ ۶۲ ثبت 
و وارد کابینۀ وزارت خارجه شده است.

۲. این دو سند در ادارۀ اسناد و تاریخ 
دیپل·سی وزارت امور خارجه در ذیل 

سال۱۳۲۳ق. آمده که صحیح ²ی باشد. 
در حالی که هر دو سند دارای تاریخ 
پنج ذیقعده الحرام ۱۳۲۴ می باشند. 

در بخش کتابنامۀ مقالۀ حارض دو سند 
مذکور در ذیل سال۱۳۲۴ق. معرفی 

شده اند.
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جايى ثبت نشده است. بنابراين، مسائلى نظير چگونگى هزينه شدن اعتبارات نمايشگاه از 
جانب كاستالدى و يا سفارت ايران در روم، و نيز تفاوتى كه در رقم اين اعتبار در مكاتبات 
آمده، مبهم و تاريك باقى مى مانند. شايد فقدان نشانه هاى مرتبط با اين موضوع را بتوان 
تا اندازه اى متأثر از شرايط داخلى ايران، پس از مرگ مظفرالدين شاه(19 ذيقعدة1324)، و 
آغاز پادشاهى محمدعلى شاه دانست. همچنين، جابه جايى ها و تغييرات متعدد و مكررى كه 
در مناصب صدراعظمى و وزارت امور خارجه در فاصله اى كوتاه اتفاق افتاد، سبب گرديد 
تا مسائل مطروحه پيگيرى و جدى گرفته نشود. چنانكه، در زمان سلطنت محمدعلى 
شاه(1324-1327ق./ 1906-1909) و بعد از آنكه مشيرالدوله در محرم 1907/1325 از سمت 
صدراعظمى استعفا داد، كسانى همانند ميرزا سلطان عليخان وزيرافخم، ميرزاعلى اصغرخان 
امين السلطان(اتابك اعظم)، ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه، ميرزا ابوالقاسم خان ناصرالملك، و 
ميرزاحسينقلى خان نظام السلطنه مافى صدراعظم شدند؛ و يا آنكه در همان فاصله، كسانى 
همانند ميرزا محمدعليخان عالءالسلطنه، ميرزا جوادخان سعدالدوله، ميرزا حسن خان 
مشيرالدوله، و ميرزا ابوالقاسم خان ناصرالملك همدانى به مقام وزارت امور خارجة ايران 
منصوب شدند. و باز شايد به همين دليل است كه در ميان مدارك آرشيوى وزارت امورخارجة 
ايران و در فاصلة سال هاى1325-1327ق./1907-1909 ،از فعاليت هاى كاستالدى، به عنوان 
قونسول ايران در ميالن، هيچ نوع سندى نمى توان يافت. اما بر خالف آن سال ها، اسناد نسبتًا 
قابل توجهى از سال هاى1328-1329ق./ 1910-1911 وجود دارد كه همچنان از كاستالدى 
به عنوان قونسول رسمى ايران در ميالن ياد مى كند. اين مدارك، كه مجموعا22ً فقره را تشكيل 
مى دهند، به لحاظ موضوعى، مبين پيگيرى ها و اختالف كاستالدى با دولت ايران درخصوص 
حقوق و مقررى معوقة او در سمت قونسولگرى رسمى ايران در ميالن است؛ همچنين، 
پيشنهاد دولت ايران به كاستالدى، جهت حضور در كنگرة بيمارى سل، در ايتاليا- به عنوان 
نمايندة افتخارى ايران - كه  البته مورد قبول وى قرار نگرفته است. در اينجا به شرح و بررسى 

هر كدام پرداخته مى  شود:

کاستالدی و مدعیات حقوقی او
مکتوبات سال۱۳۲۸ق./۱۹۱۰

چنان كه گفته شد، كاستالدى مطابق يك حكم رسمى از ربيع الثانى1320، با مقررى ساليانة 
هفتصدتومان، به سمت قونسول ايران در ميالن منصوب شد. آنچه مسلم است و از اسناد و 
مكاتبات مذكور استفاده مى  شود، او اين مقررى را قبل از فرمان مشروطيت، به طور منظم، از 
ادارة گمرك ايران دريافت مى كرده است؛ اما، پس از آن واقعه و مرگ مظفرالدين شاه قطع شده 
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است. از اين رو، كاستالدى به تكاپو افتاده و با ارسال نامه هاى متعدد به وزارت امور خارجه، 
خواستار رسيدگى به اين موضوع مى  شود. مطابق يك سند كه در زير آمده است اين را 
مى دانيم كه كاستالدى حداقل در فاصلة سال هاى1324- 1328ق./ 1906-1910، با ارسال دو 
نامه به وزارت خارجة ايران خواستار پرداخت حقوق معوقة خود، به ميزان چهار سال و سه 
ماه شده است. و بر پاية همين سند، از طرف همان وزارتخانه، پاسخى با اين مضمون براى 
او فرستاده شده كه مقررى اش، در مقام قونسولگرى، از سوى نخستين مجلس شوراى ملى 
ايران كه در سال1324ق. افتتاح شد قطع گرديده، و از سوى ديگر، وزارت خارجة ايران تنها 

يك سال از حقوق معوقة او را تأييد مى نمايد.  
از اين رو، كاستالدى، چون در مقام يك كارگزار وابسته به دولت ايران، در پيگيرى هاى 
نخستين و مستقيم خود به نتيجه اى نرسيده بود، براى مطالبة حقوق خود، به عنوان تبعة ايتاليا، 
به سفير آلمان در ايران- كه در آن زمان كفالت امور اتباع دولت ايتاليا را بر عهده داشت- 
متوسل شده و از وى خواهان رسيدگى به اين امر مى  شود. بر اساس اين تقاضا، كوات1، سفير 
آلمان در تهران، در 4 جمادى االول 12/1328 مه1910، به وزير امور خارجة وقت ايران نامه اى 
را ارسال نموده و با اشاره به موارد فوق خواستار رسيدگى و مساعدت در پرداخت حقوق 

پس افتادة كاستالدى شده است. متن اين مراسله بدين شرح است:
«جناب مستطاب اجل امجد اسعد عالى دوستان استظهار مشفق مكرم مهربان؛

با كمال افتخار توجه آن جناب مستطاب امجد اسعــد عالى را عطف به اظهار مسيو 
كاستالدى مى نمايد: در سنة 1902 اعليحضرت مغفور مبرور مظفرالدين شاه قاجار، مسيو 
كاستالدى را به سمت قنسولگرى ميالن به موجب فرمان پادشاهى مفتخر و انتساب نمودند، 
و حقوقى هم موازى با هفتصد تومان به جهت مصارف قنسولخانه برقرار نمودند كه اين 
مبلغ فقط به جهت اجاره خانه به مسيو كاستالدى داده مى شده است. مقررى مسيو كاستالدى 
به ترتيب معين سه ماه به سه ماه [تا] سنة 1906 از ادارة گمرك داده مى شد، ولى از اين تاريخ 
تا امروز پرداخت اين مبلغ در عهدة تعويق مانده، و هيچ داده نشده است. خود مسيو كاستالدى 
نظر به اين تعويق دو مرتبه مستقيماً به وزارت جليلة امور خارجه اظهار شكايت نموده، ولى 
هيچ جواب مسكتى به او داده نشده است. فقط در مقابل اظهارات مشاراليه از طرف وزارت 
جليلة امور خارجه گفته شده است كه در موقع افتتاح پارلمان، ادى مقررى قنسولگرى ميالن 
منقطع شده است، و به جاى چهار سال و سه ماه مقررى كه مسيو كاستالدى مطالبه مى نمايد 
مطابق با جواب وزارت جليلة امور خارجـه بيش از يكسال حق مقـررى، مسيو كاستـالدى 
ندارد. چون آن جناب مستطاب امجد اسعد عالى، معروف به سابقة اين ترتيب هستند مسيو 
كاستالدى امضاء نموده است اخيراً اجاره نامة جديدى به جهت قنسولگرى، و مجبور است 
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از اينكه اجارة اين منزل را از تاريخ 29 سپتامبر 1909 تا سپتامبر 1913 نظر به اجاره نامه اى 
كه موجود است به موجر بپردازد، و اگر اين اظهار وزارت جليلة امور خارجه راجع به انفصال 
حقوق قنسولخانه در ميالن صحيح است چرا در آن موقع به شخص مسيو كاستالدى اطالع 
نداده اند كه مطابق حكم دولت مقررى قنسولخانة ايران در ميالن منقطع و ديگر داده نخواهد 
شد. نظر به اظهارات سابق الذكر از اين جناب به مستطاب عالى خواهشمند است كه در اين 
خصوص تدقيق و رسيده گى فرموده، امر و مقرر فرمايند كه حقوق پس افتادة مسيو دكتر 
كاستالدى داده شود. به جهت اينكه خانه اى را كه به اسم قنسولگرى دولت علية ايران اجاره 
نموده است در ميالن بتواند اجارة عقب ماندة او را بپردازد، و به مساعدت و همراهى آن جناب 
مستطاب عالى از اين بى ترتيبى آسوده شده، راحت گردد. موقع را مغتنم شمرده احترامات 

خالصه را تمديد مى نمايد»(ساكما:360004481/14،15).1   
در اين نامه، به چند نكته اشاره شده كه در خور توجه است. ابتدا، مسئلة مقررى كاستالدى 
است كه به استناد فرمان مظفرالدين شاه تأكيد شده است كه مقررى وضع شده تنها براى تأمين و 
پرداخت مصارف و اجارة قونسولخانه بوده و از اين مبلغ چيزى به كاستالدى تعلق نمى گرفته است. 
اما اين مطلب با مفاد فرمان اعتبارنامة كاستالدى، كه پيش از اين آورده شد، مطابقت نمى كند. 
زيرا در آن سند هرگز به مقررى ساليانة كاستالدى و همچنين نحوة هزينه كردن آن اشاره اى 
نشده است. ازسوى ديگر، در دستخط اتابك اعظم به نصراهللا خان مشيرالدوله نيز هرگز از هزينة 
مصارف قونسولخانه و يا اجارة آن سخنى به ميان نيامده، بلكه تنها از مبلغ هفتصد تومان به عنوان 

مقررى ساليانة كاستالدى ياد شده است. 
دوم اينكه، در نامة سفير آلمان به دو مطلب پرداخته شده كه در تناقض با يكديگر قرار 
دارند. چنانكه از يكسو بيان مى كند كه از جانب وزارت امور خارجه به كاستالدى اطالع داده 
شده است كه «در موقع افتتاح پارلمان، ادى مقررى قنسولگرى ميالن منقطع شده است»، اما 
در جاى ديگرى اظهار مى كند كه چرا موضوع انفصال حقوق قونسولخانه در ميالن به موقع 
به كاستالدى گزارش نشده است تا وى اجاره نامچة جديدى را در1327ق./ 29سپتامبر1909 
براى مدت چهار سال امضا نكند. اين موارد بر اين واقعيت داللت دارد كه سفير آلمان، چنانكه 
خود در آغاز نامه يادآور شده، آن را بنابر اظهارات كاستالدى تنظيم نموده، و دليلى نديده 
است كه پيش از ارسال آن درباره پيشينة مكاتبات ادارى و صحت و سقم گفته هاى كاستالدى 

بررسى و تأملى داشته باشد. 
نامة سفير آلمان در تاريخ 11جمادى االول1910/1328 وارد كابينة وزارت امور خارجة 
ايران شده و ميرزامحمدعلى خان عالءالسلطنه، كه در آن زمان سمت وزارت خارجه را بر 
عهده داشت، پس از اطالع از محتواى آن، در تاريخ چهاردهم همان ماه، با ارسال نامه اى، 

۱.  اصل نامه به زبان فرانسه است و 
ترجمۀ فارسی آن نیز در پیوست همان 
نامه می باشد. این سند دارای دو نشان 
مهر ثبتی است. مهر نخست: ورود به 
کابینۀ وزارت خارجه، به تاریخ ۱۱ شهر 
جمادی االول ۱۳۲۸. مهر دوم: دفتر 
وزارت امور خارجه، نمرۀ ۵. 
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به شمارة12169، جهت بررسى و تحقيق به ادارة محاسبات وزارت خارجه چنين نوشته 
است:«دكتر كاستالدى قونسول افتخارى دولت عليه در ميالن(ايطالى) اظهار مى دارد كه در 
سنة1323 مبلغ هفتصد تومان به موجب فرمان از بابت كراية قونسولگرى در حق او برقرار 
گرديده، و تا سنة 1324 مبلغ مزبور را به اقساط از ادارة گمرك دريافت داشته، و از آن تاريخ 
بقيه را مطالبه مى نمايد، و حاال به او اظهار شده است كه در سنة قوى ئيل هم اين مبلغ را 
مجلس شوراى ملى مقطوع نموده، الزم است ادارة محاسبات بعضى تحقيقات در اين مسئله 
نموده اطالع بدهند، اوالً رجوع به ثبت اين فرمان نموده معلوم نمايند اين مبلغ كى و به چه 
صيغه در حق دكتر كاستالدى برقرار شده. ثانياً در سنة قوى ئيل كه اين هفتصد تومان را مجلس 
قطع نموده است قطع اين حقوق را ادارة محاسبات به مشاراليه اطالع داده است يا خير. ثالثًا 
از ادارة گمرك تحقيق شود كه تا سنة قوى ئيل كه اين مبلغ مقطوع شده چقدر طلب دكتر 

مومى اليه مى  شود كه به او عايد نشده است»(استادوخ: 1328-18-2-52).1  
از نتايـج بررسى ادارة محـاسبات گزارشى در دست نيست، اما عالءالسلطـنه، يك روز 
بعد از آن تاريخ، يعنى 15 جمـادى االولى 1328، نامه اى به شمارة12259 ،همراه با سواد 
مراسلة سفارت آلمان به وزير ماليه2 ارسال مى نمـايد كه مى توان آن را نتيجة تحقيقات همان 
اداره دانست. در واقع، اين نامه نشان مى دهد كه براى وزير خارجة ايران در صحت ادعاى 
آن سفارتخانه و همچنين دكتر كاستالدى، كه مطابق فرمان رسمى مظفـرالدين شاه به سمت 
قونسول دولت ايران با مقررى هفتصد تومان منصـوب شده است، هيچ جاى ترديدى وجود 
ندارد. به همين دليل، در اين نامه، برخالف حكم قبلى كه به ادارة محاسبات نوشته است، 
از كاستالدى ديگر به عنوان«قونسول افتخـارى دولت عليه» نام نمى برد، بلكه او را درآن 
سمت، مستخـدم رسمى دولت ايران مى شناسد. با وجود اين، متذكر شده است كه مقررى 
هفتصدتومان در سال جهـت «مصارف قونسولخــانه» بوده كه از اين لحاظ نيز با نوشته 
سفير و اظهارات كاستـالدى مطابقت دارد. بدين معنا كه اين مقررى تنها تأمين كنندة اجارة 
قونســولخــانه بوده و از آن مبلغ هيچ وجهـى به كاستـالدى تعلق نمى گرفته است كه البته 

پذيرفتن اين موضـوع كمى دشوار به نظر مى رسد.
اشاره دارد كه مواجب  اين واقعيت هم  به  نامة خود،  همچنين، عالءالسلطـنه، در 
كاستالدى پس از افتتاح مجلس شوراى ملى قطع گرديده، و تا تاريخ نامة مذكور هيچ مبلغى 
از طرف ادارة گمرك به وى پرداخت نشده است. از اين رو، ضمن آنكه به مدعيات او مبنى 
بر مطالبة حقوق چهار سال و سه ماه اشاره دارد، اما تنها عدم پرداخت حقوق يك سال را 
كه مربوط به يونت ئيل(1324ق.) مى گرديد مورد تأييد وزارت خارجه بر شمرده، و مؤكد 
مى سازد كه پس از استعالم از ادارة گمرك، الزم است كه حقوق آن يك سال در وجه ايشان 
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۱.  مشخصات کامل رسبرگ نامه چنین 
است: وزارت امور خارجه، ²رۀ کتاب 

ثبت۱۲۱۶۹، کارتن ۱۸، دوسیه۲، تاریخ 
خروج۱۴شهر ج·دی االولی ۱۳۲۸. 

مشخصات انتهای نامه: اسمعیل.
سواد مطابق اصل است، محمدحسین. 

۲.  در ج·دی االولی ۱۳۲۸،. محمد 
ولی خان سپهدار تنکابنی رئیس الوزرا 

بود، و در کابینۀ او، وزارت مالیه بر 
عهدۀ میرزا حسن خان مستوفی امل·لک 

قرار داشت(افشاری، ۱۳۸۳، صص 
.(۱۲۳-۱۲۲
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حواله شود. عالءالسلطنه آشكارا بيان مى كند كه به تعويق افتادن حقوق كاستالدى طى آن 
سال ها ناشى از قصور وزارت ماليه است. زيرا اگر آن مركز پس از قطع حقوق كاستالدى 
توسط مجلس شوراى ملى، بى فوت وقت موضوع را كتباً به وزارت خارجه اطالع مى داد، 
اين وزارتخانه نيز برحسب وظيفه، به وى اعالم مى نمود و برهمين اساس كاستالدى نيز در 
تمديد اجاره نامچة محل قونسولگرى مختار مى  گرديد. اما چون اين روند انجام نگرفته است 
كاستالدى قرارداد اجاره نامة آن مكان را به نام قونسولگرى دولت ايران مجدداً تمديد نموده، و 
حال با استناد برفرمان اعتبارنامة خود، از وزارت خارجةايران براى پرداخت مال االجاره، حقوق 
سال هاى گذشته را مطالبه مى كند. عالءالسلطنه، براي حل اين مسئله، سه راهكار به وزير ماليه 
پيشنهاد مي كند: ابتدا توسط ادارة گمرك و وزارت ماليه بررسى شود و سپس نتايج آن به 
وزارت امور خارجه اعالم گردد؛ دوم، درصورت عدم حصول به نتيجة مطلوب، اين موضوع 
در دستور كار مجلس وزرا قرار گيرد تا در مورد آن مذاكره و تصميم گيرى شود؛ و در نهايت 
اينكه، وزير ماليه شخصاً مبلغى را تعيين نمايند تا به كاستالدى پرداخت شود و بدين نحو 
اين موضوع خاتمه پيدا كند. عالءالسلطنه در انتهاى نامه يادآور شده است كه اعالم هرگونه 
نتيجه اى از جانب وزير ماليه، به او كمك خواهد كرد تا پاسخ سفير آلمان و كفيل سفارت 

ايتاليا در ايران را تهيه و ارسال كند. متن كامل اين نامه بدين شرح است:
«وزارت جليلة ماليّه؛

دكتر كاستالدى ايطاليائى در سنة 1320 در هنگام مسافرت شاهنشاه مرحوم مظفرالدين شاه 
به فرنگستان به سمت قونسول دولت عليه در ميالن منسوب و مبلغ هفتصد تومان مقررى 
به عنوان مصارف قونسولخانه در حقش برقرار گرديد، و مبلغ مزبور را از قرارى كه اظهار 
مى نمايد الى ابتداى سنة ماضية يونت ئيل از ادارة گمرك دريافت داشته تا در سنة قوى ئيل 
كه اين هفتصد تومان در مجلس شوراى ملى مقطوع شد، ولى بايستى قطع اين مقررى را 
در همان تاريخ وزارت جليلة ماليه به وزارت خارجه اطالع داده باشد كه از وزارت خارجه 
به مشاراليه اعالم شود. چون اين اطالع در آن موقع به مشاراليه داده نشده است اين اوقات 
كه دكتر كاستالدى به طهران آمده مطالبة چهار سال و سه ماه حقوق خود را يعنى از ابتداى 
سنة ماضية يونت ئيل الى كنون از وزارت خارجه مى نمايد، و مى گويد چون قطع اين حقوق 
در آن وقت به من اعالم نشده و بى خبر بوده ام منزلى براى محل قونسولگرى اجاره نموده، 
و بايد از اين بابت مال االجارة آن را كه هم از سفارت آلمان كفيل امورات سفارت ايطالى، 
هم مراسله اى در اين باب به وزارت خارجه نوشته، و مطالبة چهار سال و سه ماه حقوق 
مشاراليه را نموده اند كه سواد آن را محض اطالع آن وزارت جليله لفاً ارسال مى دارد.اوالً در 
باب حقوق يك سالة يونت ئيل مشاراليه كه گويا محّل حرف نيست و بايد داده شود پس از 
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تحقيق از ادارة گمرك كه اين حقوق را مى داده است حواله خواهند فرمود كه به مشاراليه 
عايد گردد. و اما از بابت سنة قوى ئيل به بعد كه مجلس قطع نموده چون قطع اين حقوق به 
مشاراليه اعالم نشده است ناچار دكتر كاستالدى دست برنداشته و به توسط سفارت مطالبة 
خود را تعقيب خواهد نمود. الزم است در اين فقره هم از آن وزارت خانة محترمه امعان 
نظرى شده، اگر محتاج به مذاكره اى در مجلس محترم وزراء مى دانند كه مذاكره فرموده اخذ 
رأى و نتيجه را به وزارت خارجه مرقوم خواهند فرمود كه در جواب مراسلة سفارت نوشته 
شود، واّال قرارى در باب تأدية اين وجه مى فرمايند كه به دكتر مومى اليه رسيده و قطع اين 

گفتگو بشود»(ساكما:3/ 240013555).1 
اين نامه و ضمــائم آن، مطابق نشان مهر ثبت، كه در حاشيـة آن آمده، در تاريخ 19 
جمادى االولى1328 وارد كابينة وزارت ماليه شده و به نمرة 4948 ثبت گرديده است. وزير 
ماليه پس از اطالع از محتواى نامه، يادداشتى به خط خود در سربرگ نخست نامة وزير 
امورخارجه تحرير نموده، و سپس بياض آن كتابت و در تاريخ20 جمادى االولى1328 و با 
همان نمره براى وزير امور خارجه فرستاده شده است. در اين نامه، وزير ماليه آشكارا بيان 
نموده است كه در اعالم قطع حقوق و مقررى كاستالدى هيچ قصورى بر وزارت ماليه وارد 
نيست. زيرا اين وزارتخانه تمامى اعتباراتى را كه در قوى ئيل(1325ق.) قطع نموده در همان 
سال در كتابچة مخصوصى طبع و منتشر نموده است، و براساس آن، هر وزارتخانه مى بايستى 
به آن رجوع مى نمود و از اعتبارات قطع شدة خود مطلع مى گرديد. لذا اين غفلت متوجه 
وزارت امور خارجه بوده كه به موقع به دكتر كاستالدى اطالع نداده است.همچنين، او در اين 
مكتوب، متذكر شده است كه تأسيس قونسولگرى، از طرف اشخاص در شهرهاى مختلف 
كه تعداد آنها هم بسيار زياد است همواره داوطلبانه بوده، و هرگز از جانب دولت ايران حقوق 
و مواجبى به آنها پرداخت نمى  شود. با وجود اين، چون وزارت ماليه در اين باره نمى تواند 
حكم قطعى صادر نمايد وزارت خارجه مكلف است، ابتدا بررسى كند كه آيا كاستالدى در 
شهر ميالن به نام دولت ايران، عمارتى براى قونسولخانه اجاره كرده است، سپس تصميمى 
را اتخاذ نمايد كه متضمن ضرر براى دولت ايران نبوده و نيز موضوع جهت بررسى و 

تصميم گيرى به مجلس شوراى ملى ارجاع نشود. اصل نامه چنين است: 
«وزارت جليلة امور خارجه؛

شرحى را كه به نمرة 12259 ،درخصوص دكتر كاستالدى ايطاليائى كه در زمان مسافرت 
مرحوم مظفرالدين شاه به فرنگ به سمت قونسول دولت عليه در ميالن منصوب گرديده، 
اظهار فرموده بودند كه تا ابتداى سنة ماضية يونت ئيل مقررى و مصارف قونسولخانه را در 
گمرك دريافت داشته، و در قوى ئيل كه مقررى مزبور در مجلس مقدس قطع گرديده به 

۱.  مشخصات کامل رسبرگ نامه 
چنین است: وزارت امور خارجه، ادارۀ 

تحریرات ایطالی، مورخۀ ۱۵ شهر 
ج·دی االولی۱۳۲۸، ²رۀ ۱۲۲۵۹. 
انتهای نامه ممهور به مهر بیضی 

شکل است. عبارت مهر چنین است: 
عالءالسلطنه، وزیر امور خارجه. اما 

نامه  از طرف وی امضاء شده است. 
این سند در سازمان اسناد و کتابخانۀ 

ملی ایران نگاه داری می شود. سواد این 
سند در ادارۀ اسناد و تاریخ دیپل·سی 
وزارت امور خارجه به ش·رۀ(استادوخ: 

۵۴-۲-۱۸-۱۳۲۸) موجود است. 
مشخصات کامل رسبرگ نامه چنین 
است: وزارت امور خارجه، ²رۀ کتاب 

ثبت۱۲۲۵۹، کارتن۱۸، دوسیه۲، 
تاریخ خروج ۱۵ ج·دی االولی۱۳۲۸. 
مشخصات انتهای نامه: از طرف وزیر 

امور خارجه، اسمعیل. سواد مطابق 
اصل است، محمدحسین. مشخصات 

سواد مراسلۀ سفارت آملان کفیل 
امورات سفارت ایتالیا که به همراه 
نامۀ عالءالسلطنه برای وزیر مالیه 
فرستاده شده بدین رشح است: 

وزارت امور خارجه، ادارۀ تحریرات 
ایطالی، سواد مراسلۀ سفارت آملان کفیل 

امورات سفارت ایطالی، مورخۀ ۱۲ 
مه ۱۹۱۰، ²ره---. مشخصات انتهای 

نامه: (کوات)، سواد مطابق اصل است، 
محمدحسین. این سواد در سازمان 

اسناد و کتابخانۀ ملی ایران نگاه داری 
می شود(ساک·:۲۴۰۰۱۳۵۵۵/۱،۲). 
رسبرگ دفرت ثبتی بدین رشح است: 
دفرت وزارت خارجه، در باب از قرار 
فرمان مرحوم مظفرالدین شاه مبلغ 

هفتصد تومان به جهت مصارف 
قونسولخانه به اجاره نامۀ کاستالدی 

داده می شد خواهشمند است 
مقرر شود حقوق پس افتادۀ 

مشارالیه داده شود، از سفارت آملان 
به وزارت امور خارجه، به تاریخ ۱۱ 

ج·دی االولی ۱۳۲۸، ²رۀ۷۵۳۲، اصل 
کاغذ در کارتن۱۸ دوسیه ۲ د ش ضبط 

است(ساک·:۳۶۰۰۰۴۴۸۱/۷). 
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مالحظة اينكه وزارت ماليه به وزارت امور خارجه اعالم ننمودند كه در آن موقع به مسيو 
كاستالدى اطالع داده شود؛ حاليه مشاراليه مطالبة كراية خانه و چهار سال و سه ماه حقوق 
مى كند مالحظه نموده تفصيل را مشخص شده جواباً زحمت مى دهد. اوالً اينكه مرقوم 
داشته ايد در موقعى كه مقررى مسيو كاستالدى در مجلس مقطوع شد بايد وزارت ماليه به 
وزارت امور خارجه اطالع داده باشد، وزارت ماليه مقطوعات قوى ئيل را در كتابچة مخصوص 
طبع و منتشر نموده به اطالع عمومى رسانده است. تكليف هر وزارتخانه اين بوده است كه 
درخصوص هريك از مقطوعات راجعة به خود اقداماتى كه الزم است بنمايد. ثانياً براى ختم 
اين عمل عقيدة وزارت ماليه اين است كه وزارت خارجه به توسط مأمورين خود كسب 
اطالع نمايد كه آيا واقعاً دكتر كاستالدى عمارتى به عنوان قونسولخانة ايران اجاره كرده، و 
قونسولگرى براى ايران در ميالن داير داشته است يا نه. آنچه معلوم است هزاران از اين 
قونسولها در اين قبيل شهرها فقط براى افتخار و حضور در مجالس رسميه بدون مطالبة 
دينارى حقوق داوطلب مى شوند، و هيچ وقت از دولت مطالبة حقوق نمى نمايند. بالجمله 
وزارت ماليه در اين ماده رأى قطعى نمى تواند اظهار نمايد. بايد وزارت خارجه با غفلتى كه 
در اعالم اين فقره به دكتر كاستالدى كرده است ترتيبى كه كمتر متضمن ضرر دولت بوده، 
و حتى المقدور منجر به اظهار مجلس شوراى ملى نشود، اتخاذ نموده به وزارت ماليه اطالع 

بدهند» (ساكما:4،5،6/ 240013555).1   
عالءالسلطنه، پس از جمـع آورى اطالعات الزم از ادارة محاسبات و وزارت مـاليه، و 
پيرو نامـة مورخ 12 مه 1910، طى نامـه اى به سفـارت آلمان، كفيل سفارت ايتاليا، در 22 
جمادى االولى1328 به شمارة7532،  نتايج بررسى و تحقيق خود را چنين گزارش داده است 
كه «در جواب مراسلة محترمة آن جناب جاللت مآب دوستان استظهارى مورخة 12 مه 1910 
داير به مسئلة حقوق دكتر كاستالدى قونسول افتخارى دولت عليه در ميالن كه در سنة ماضية 
قوى ئيل در مجلس شوراى ملى مقطوع گرديده است با كمال احترام زحمت افزاى خاطر 
مودت ذخاير مى گردد كه حقوق مشاراليه تا ابتداى سنة قوى ئيل اگر مانده و به دكتر مومى اليه 
عايد نشده است دوستدار پس از تحقيق و تعيين مبلغ باقى مانده اقدامات مقتضيه را در وصول 
آن بعمل آورده، و نتيجه را بوسيلة آتيه به اطالع خاطر محترم عالى خواهد رسانيد. و اما از 
ابتداى سنة ماضية قوى ئيل به اين طرف كه حقوق مشاراليه در مجلس شورا مقطوع گرديده 
است مشاراليه را حقى نخواهد بود. زيرا چنان چه بر خاطر آن جناب جاللت مآب دوستان 
استظهارى پوشيده نيست در سنة  [...] ئيل كه بودجة مملكتى را تسويه نمودند ميزان حقوقات 
مقطوعه محدود نبود كه قطع آن به صاحبانش هريك جداگانه اعالم شود. بلكه تا يك اندازه 
عموميت داشت و بالغ بر مبالغ خطير بود كه اولياى دولت در همان تاريخ محض اطالع عموم 
در كتابچة مخصوص طبع و نشر نموده، و از جمله حقوق مقطوعى دكتر كاستالدى هم در 

۱.  سایر مشخصات سربرگ نامه 
چنین است: نمرۀ عمومی۴۹۴۸، 
نمرۀ خصوصی۶۴، کارتون۵، دوسیه۲. 
مشخصات انتهای نامه: عیسی، بر طبق 
یادداشت حضرت وزیر است.
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ضمن همان كتابچه منظور شده،1 در اين صورت به اقتضاى حق گذارى كه از شيم آن جناب 
جاللت مآب مى باشد، بديهى است عدم حقانيت مشاراليه را در اين مورد تصديق خواهند 

فرمود»(ساكما:1/ 360004481).2   
عالءالسلطنه، همزمان با ارسال نامة فوق، به ادارة محاسبات وزارت امور خارجه دستور 
مى دهد كه از ادارة مركزى گمركات، ميزان پرداختى و بستانكارى كاستالدى استعالم شود.
برهمين اساس، در تاريخ 22جمادى االولى1328، نامة كوتاهى، به شمارة15357/265 ، با 
اين عبارت ارسال شده است:«مقررى كاستالدى قونسول ميالن را معين نمائيد كه ادارة 
گمرك تا چه سال و چه ميزان پرداخته و چقدر از بابت مقررى گذشتة او باقى است 
صورت آن را مرقوم و به وزارت امور خارجه ارسال داريد كه الزم است»(استادوخ:53 

  3.(1328-18-2-
از واكنش سفارت آلمان به جوابية ارسالى وزير خارجه و همچنين گزارش ارسالى ادارة گمرك 
به وزارت خارجه شواهدى در جايى ثبت نشده است. از سوى ديگر، در مجموعة اسناد به دست 
آمده و در فاصلة دقيقاً يك سال، يعنى از 22جمادى االولى 1328 تا 26جمادى االولى1329، 
مكاتبه اى درباره مدعيات حقوقى كاستالدى، ميان دستگاه هاى اجرايى و رسمى، انجام نگرفته 
است. به طورى كه، به نظر مى آيد كاستالدى در برابر داليلى كه وزير امور خارجة ايران در نامة خود 
به كفيل سفارت ايتاليا ارائه نموده، متقاعد شده، و شايد هم تالش در اين راه را بيهوده مى پنداشته 
و دليلى بر ادامة تكاپوهاى خود نديده است. اما 6 سند كه به سال 1329ق./1911 مربوط مي شود 
و در سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران نگاهدارى مى گردد، نه تنها فرضيات فوق را نقض 
مى نمايد، بلكه گواه بر آن دارند كه كاستالدى در اهتمام خود جدى تر بوده، و طى يك سال مزبور 
با ارادة قوى ترى، از طريق نامه نگارى و گفت وگو با سفارت ايران در روم و وزارت امور خارجه، 
و همچنين سفارت ايتاليا در ايران، در صدد احقاق حقوق خود برآمده است. اين نكته افزودنى 
است كه خأل و فقدان مدارك در فاصلة زمانى مورد اشاره شايد تا اندازه اى به وضعيت داخلى 
وزارت امور خارجة ايران ارتباط پيدا كند. به طورى كه در اين مدت كوتاه، بعد از ميرزا على خان 
ابراهيم خان معاون الدوله،  عالءالسلطنه، چهار بار وزيران خارجه تغيير يافته اند، كه مى توان از ميرزا
و ميرزاحسن خان اسفنــديارى(محتشم السلطنه) نام برد،  و سرانجام  ميرزاحسينقلى خان نواب،
نيز از رجب1911/1329 ميرزاحسن خان وثوق الدوله به وزارت امور خارجة ايران منصوب شد و 
وزارت وى تا 1332ق./1913ادامه يافت(رابينو،1363، ص 218). تمامى اين مكاتبات در دوران 

وزارت وى انجام گرفته است كه در زير مى آيد:
۱.مکتوبات سال۱۳۲۹ق./۱۹۱۱

نخستيـن سنـد، نامة سفيـر ايـران در روم، خــطاب به وزارت امــور خارجـه است كه در 
26جمادى االولى1329، به شمارة37، تنظيم و ارسال شده است. سند فاقد نام نويسنده و مخاطب 

۱.  با وجود جست وجوهایی که برای 
به دست آوردن این کتابچه انجام گرفت، 
هیچ نشانی به دست نیامد. در مذاکرت 

دورۀ اول و دوم مجلس شورای ملی 
نیز هیچ مطلبی درخصوص مقطوعات 

وزارت امور خارجه درج نشده است. 
نگاه کنید به: مرشوح مذاکرات مجالس، 

.www.ical.ir  :مذاکرات شورای ملی

۲.  مشخصات کامل رسبرگ نامه چنین 
است: وزارت امور خارجه، ²ره کتاب 

ثبت۷۵۳۲، کارتن۱۸، دوسیه۲، تاریخ 
خروج۲۲ شهر ج·دی االولی۱۳۲۸، 

ثبت مراسلۀ وزارت امور خارجه به 
سفارت آملان کفیل امور سفارت ایطالی. 

مشخصات انتهای نامه: ابراهیم. سواد 
مطابق اصل است، محمدحسین. 

رسبرگ دفرت ثبتی بدین رشح است: 
دفرت وزارت خارجه، در باب حقوق دکرت 

کاستالدی میالن قونسول افتخاری که 
در سنۀ قوی ئیل مقطوع گردیده و اگر 

سابقاً هم رسیده بعد از اقدامات آن 
سفارتخانه در نتیجه مشخص خواهد 

کرد، از وزارت خارجه، به سفارت 
آملان، به تاریخ ۲۲ ج·دی االولی 
۱۳۲۸، ²ره۷۵۳۲، اصل کاغذ در 

کارتن۱۸ دوسیه ۲ در د و ش ضبط 
است(ساک·:۳۶۰۰۰۴۴۸۱/۹). 

۳.  مشخصات کامل رسبرگ نامه چنین 
است: وزارت امور خارجه، ²ره کتاب 

ثبت۲۶۵/۱۵۳۵۷، کارتن۱۸، دوسیه۲، 
تاریخ خروج۲۲شهر ج·دی االول۱۳۲۸. 
ثبت کاغذ وزارت خارجه به ادارۀ مرکزی 

گمرکات. مشخصات انتهای نامه: از 
طرف وزارت خارجه، اسمعیل. عبارت 
مهر بیضی شکل: وزارت امور خارجه، 

ادارۀ محاسبات۲۳.
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است، اما با توجه به اينكه در سال هاى1327-1331ق./1909- 1912 اسحاق خان مفخم الدوله 
وزير مختار ايران در روم بوده(رابينو،1363، ص 226)، قدر مسلم نامة مزبور توسط وى براى 
وثوق الدوله- كه وزارت امور خارجه را بر عهده داشت- فرستاده شده است.در واقع، اين سند 
مبين گفت وگويى است كه ميان كاستالدى و سفير ايران در روم اتفاق افتاده، و بدين واسطه 
كاستالدى بار ديگر مدعيات خود را مبنى بر مطالبة مقررى گذشته اش،كه بالغ بر 25 هزار 
فرانك مى شده، مطرح ساخته است. با وجودآنكه كاستالدى در اين مالقات اظهار نموده كه 
در سفر سال گذشته اش(1328ق./1910) به تهران از اقدام مجلس شوراى ملى اطالع يافته، اما 
وزارت امور خارجه را در اينكه به موقع و كتباً مسئلة قطع حقوق قونسول ميالن را اعالم ننموده، 
مقصر مى شناسد. زيرا اين قصور سبب شده تا او در همة اين سال ها به عنوان مأمور رسمى دولت 
ايران با صرف هزينه از قبيل پرداخت اجاره، قونسولخانه را اداره كند. در حالى كه، اگر او به موقع 
مطلع مى شد، يا از ادامة مأموريت خود صرف نظر مى كرد، و يا آنكه در مقام قونسول افتخارى به 
فعاليت هاى خود ادامه مى داد. اما چون اين روند اتفاق نيفتاده، بنابراين، او خود را محق اين حقوق 

و مقررى مى شناسد و بايد به وى پرداخت شود.
مفاد نامه نشان مى دهد كه كاستالدى براى نخستين بار با مراجعه به سفارتخانة ايران در 
روم به طرح دعاوى خود پرداخته است. از سوى ديگر، از گفته هاى سفير ايران در اين نامه، 
چنين استنباط مى  شود كه وى جز از تصميم گذشتة مجلس در قطع حقوق كاستالدى، هرگز 
از سابقة شكايات و دعاوى او در وزارت امور خارجة ايران اطالعى نداشته است. از اين رو، در 
برابر طرح شكايات كاستالدى تنها وعده داده است كه آن دعاوى را كتباً به وزير امور خارجه 

گزارش داده، و نتيجه را پس از دريافت دستورالعمل وزير به وى اعالم خواهد كرد.
اما صرف نظر از اين مطلب، در انتهاى اين سند از شخص ديگرى به نام دكتر ادكاك 
نام برده شده كه ظاهراً شكايتى همانند كاستالدى داشته، و چون مفخم الدوله در زمان تدوين 
اين نامه اطالع يافته است كه ادكاك، به عنوان قونسول ايران در فلورانس، براى طرح دعاوى 
خود به سفارت انگليس در ايتاليا مراجعه نموده، موضوع را به وزارت خارجة ايران اطالع داده 
است. ضمن آنكه به داورى درخصوص جايگاه حقوقى آن دو قونسول در نظام ادارى ايران 
پرداخته و از ادكاك به عنوان مواجب بگير و از كاستالدى به عنوان مقررى بگير دولت ايران ياد 

نموده است. متن كامل نامه بدين شرح است: 
«دكتر كاستالدى قونسول دولت عليه در ميالن در دو هفتة قبل در رم نزد فدوى آمد، و 
شكايت از نرسيدن مقررى خود كرده و مى گفت، بيست و پنج هزار فرانك از اين بابت از 
دولت عليه طلب كارم، و پارسال هم كه در طهران بوده مراتب را به وزارت جليلة امور خارجه 
اظهار كرده است. بنده جواب دادم به نظرم حقوق شما را مجلس مقدس در موقع تعديل 
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حقوق قطع كرده است. مشاراليه جواب داد در طهران هم اين مطلب را به من نگفتند يا گفتند، 
ولى من جواب دادم اگر مقررى مرا قطع كرده بودند مى بايست وزارت امور خارجه يا سفارت 
رسماً به من اطالع بدهد، آن وقت يا من صرف نظر از مأموريت مى كردم يا اينكه مأموريت 
افتخارى قبول مى كردم. چون تا حال به من از وزارت خارجه يا سفارت اعالنى نشده من 
خودم را صاحب اين مقررى مى دانم، و در مقابل اين مقررى مخارج كرده ام، مثل خانه براى 
قونسولگرى و غيره. چون استنباط كردم بى ميل نيست وزارت خارجه و سفارت ايتالى را 
مداخله بدهم و در صورت لزوم طرف نمايد، جواب دادم مراتب را به طهران راپورت كرده، 
اگر جوابى رسيد اطالع مى دهم. حاال هر قسم دستورالعمل مرحمت مى فرمايند به مشاراليه 
جواب داده شود. آيا دكتر ادكاك هم اين حال را دارد و به سفارت انگليس مراجعه كرده، ولى 

به نظرم دكتر ادكاك مواجبى مشخص داشته نه مقررى است»(ساكما:10/ 360004481).1  
دومين سند، ترجمة عريضه اى است كه كاستالدى در 6 ژوئية1911 ،مستقيماً به وزير 
امور خارجة ايران نوشته است. اين نامه، كه در 3 شعبان1329 ،در اداره كل محاسبات وزارت 
امور خارجة ايران به ثبت رسيده،  نشان مى دهد كه مراجعة كاستالدى به سفارت ايران در روم 
سودى نداشته، و حداقل وزارت امور خارجه به نامة ارسالى سفير ايران پاسخى نداده است 
تا به وى اطالع داده شود. اصل نامه، به خط كاستالدى، و به زبان فرانسه است و بر روى 
سربرگ قونسولگرى ايران در ميالن نوشته شده، و از سوى دارالترجمة وزارت امور خارجه 
نيز به فارسى ترجمه شده است. اين نامه از اهميت ويژه اى برخوردار است، زيرا از مجموع 
مكاتباتى كه كاستالدى درخصوص مقررى خود با وزارت امور خارجه و يا سفارت ايران در 
روم داشته، تنها همين عريضه باقى مانده است. افزون براين، به واسطة اين نامه، مى توان پيشينة 
اين ماجرا تا تاريخ نامه را دقيق تر جست وجو و رصد كرد. همچنين، اين سند، آشكارا نشان 
مى دهد كه وزارت خارجة ايران پس از تقريباً شش سال و نيم، كه از نخستين درخواست 
كاستالدى مى گذشته است، براى جلوگيرى از ادامة مكاتبات و خاتمه دادن به اين موضوع 
نتوانسته جواب قاطع و روشنى را به مدعى ابالغ و ارسال نمايد. از اين رو، كاستالدى در 
اين نامه اتمام حجت كرده در صورتى كه وزير امور خارجة ايران به دعاوى حقة او پاسخ 
قطعى ندهد به وسايل سياسى و يا دولت متبوعش(ايتاليا) متوسل خواهد شد. حقوقى كه 
براى او با فرمان مظفرالدين شاه در سمت قونسولگرى ميالن با مقررى ساليانه هفتصد تومان 
از بابت اجارة قونسولخانه وضع شد، و تنها براى سه سال و نيم، به اقساط سه ماهه، به وى 
پرداخت گرديد، اما وزارت خارجه تمامى حقوق شش و نيم سال بعد از آن را بدون اطالع 
او قطع نموده، درحالى كه در همة آن سال ها از جيب خود مخارج دفتر قونسولگرى و اجارة 
قونسولخانه را پرداخت كرده است. او كه خود را مأمور رسمى دولت ايران مى داند متذكر 
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۱.  سایر مشخصات سربرگ سند چنین 
است: سفارت دولت علّیۀ ایران در رُم. 
حاشیۀ سند: ادارۀ دول غیر محاوره و 

ادارۀ محاسبات، ۱۲ شهر رجب به کالسه 
داده شد.
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شده كه ادامة اين وضعيت براى وى قابل تحمل نبوده، و حال از وزير امور خارجه انتظار دارد 
كه تا تاريخ انقضاى اجاره نامة قونسولخانه كه 29 سپتامبر1913است، تمامى معوقة او پرداخت 

شود. متن كامل اين نامه بدين شرح است:
«جناب وزير امور خارجه؛

امضاكننده قبل از اينكه در كار خود به وسايل سياسى يا وسايل دولت متبوعة خود 
متوسل شود به آن جناب اجّل رجوع نموده، حالت مأموريت خود را كه من بعد قابل تحمل 
نيست عرضه مى دارد، و اميدوار است اظهارات و دعاوى حقة وى را دولت اعلى حضرت 
در سنة 1902 اعلى حضرت مظفرالدين شاه براى اينكه  پادشاهى صحيح و بجا خواهند دانست.
طبيب قديم خود را كه موقتاً براى علت مزاج بعد از بيست سال جراحى دربار مرخص شده 
بود باز داخل در خدمتى نمايند به موجب فرمان همايونى بنده را به سمت قنسولگرى ايران 
اين  در ميالن(ايطاليا) معين نمودند با سالى هفتصد تومان مقررى از بابت اجارة قنسولخانه.
مبلغ به اقساط سه ماهه به توسط ادارة صندوق تا شش سال و نيم قبل منظماً به بنده مى رسيد. 
از آن زمان تا به حال ابداً قسطى پرداخته نشده، و هيچ خبرى هم از جايى نرسيده است، با 
وجود اينكه چندين عريضه به وزراى مختار ايران در روم و به وزارت امور خارجة طهران 
امضا كننده در ظرف اين چند ساله از جيب خود تمام مخارج دفتر قنسولگرى  عرض كردم.
و كراية قنسولخانه را پرداخته ام (چه مسلم است كه اگر قنسول بايد نمايندة دولت ايران در 
ميالن باشد اقًال يك آپارتمان مى خواهد). اينك خواهشمند است تتمة اين حساب را تا 29 

سپتامبر 1913 كه موعد انقضاى اجاره است، بپردازند. 
امضاكننده جواب قطعى از طرف آن جناب تمنا نموده، خواهشمند است مراسم احترامات 

فايقة مرا قبول فرمائيد.
امضاء: دكتر ل. كاستالدى
جراح سابق اعلى حضرت شاهنشاهى و قنسول ايران در ميالن»
(ساكما:11،18،19/ 360004481).1
كاستالدى، همزمان با ارسال نامة مزبور، به وثوق الدوله، دعاوى خود را از طريق سفارت 
دولت متبوعش در ايران دنبال كرد؛ و بر همين اساس، مونتاگنا1، كه نخستين سفير مستقل ايتاليا 
در تهران بود، در تاريخ 7 اوت 1911، با استناد بر آن دعاوى و همچنين نامه اى كه عالءالسلطنه، 
در 22 جمادى االولى1328، به شمارة7532، براى سفارت آلمان، كفيل سفارت ايتاليا، ارسال 
كرده بود، نامة جديدى را، به شمارة 714، خطاب به وثوق الدوله وزير امور خارجة ايران ارسال 
مى نمايد. اصل نامه به زبان فرانسه است و پس از ورود به كابينة وزارت امور خارجة ايران توسط 
دارالترجمة همان وزارتخانه به فارسى ترجمه شده و هر دو سند به شمارة 39 در 19 شعبان  1. G.C.Montagna
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در اداره محاسبات به ثبت رسيده است. اين نامه، به جهت ادبيات رايج ادارى، با ساير نامه هاى 
ذكر شده كمى متفاوت است. در واقع، مونتاگنا، محترمانه وزير خارجة ايران را مورد انتقاد قرار 
مى دهد كه بر اساس وعدة وزير خارجة اسبق ايران، در نامة 7532، تاكنون سفارت ايتاليا نتيجة 
بررسى وجوهى راكه بايد به كاستالدى، قونسول ايران در ميالن، براى كراية قونسولخانه داده 
مى شد، دريافت نكرده است. از اين رو، نه تنها وثوق الدوله را متوجه اين موضوع ساخته و 
از او مى خواهد كه گزارش مربوط را به سفارت ارسال كند، بلكه وزير خارجة ايران را مكلف 
مى سازد كه براى سفير ايتاليا مشخص كند كه دقيقاً از چه تاريخى مجلس شوراى ملى حقوقى 
را كه براساس فرمان مظفرالدين شاه وضع شده بود، قطع نموده است؛ و ديگر اينكه، شايسته 
و الزم است رونوشتى از نسخه اى كه حاوى رأى مجلس درخصوص مبلغى كه ساليانه به 

كاستالدى داده مى شده، براى سفير ارسال شود. متن نامه چنين است:
«آقاى وزير؛

در يادداشت نمرة 7522  1 مورخة 22 جمــادى االول 1910 وزارت امور خـارجه، جناب 
كنت ُكواد را كه آن وقت كفيل موقتى سفارت پادشاهى بودند اينطور مطلع نموده اند كه پس 
از اينكه اطالعات الزمه دربارة وجهى كه بايد به مسيو كاستالدى قونسول اعليحضرت پادشاه 
ايران در ميالن براى كراية قونسولگرى داده شود بدست آيد اقداماتى كه در اين خصوص 
مى شود به اطالع ايشان خواهد رساند. خالصه خاطر عالى را متذكر مى گردم كه مراسله اى را 
كه قبًال در سال آن را اطالع داده اند به هيچ وجه به سفارت نرسيده است. عليهذا خواهشمندم 
جواب مزبور را براى من ارسال فرمايند. در ضمن اينكه دوستدار براى خود حق مى گذارد كه 
به مفاد اصلى و لغوى يادداشت مزبور دولت شاهنشاهى رجوع نمايد از جناب اجل متشكر 
خواهم شد كه مسائل قبلى را به اطالع اين جانب برسانند. اوالً دوستدار را مّطلع فرمايند 
كه به طور صحيح از چه تاريخى پارلمان ايران حقوقى را كه به موجب فرمان پادشاهى كه 
در 1902 براى قنسـول ايران در ميالن تعيين شده، قطع نموده اند. ثانياً يك سـواد از نسخه 
كه در يادداشت 22 جمادى االول، نمرة 7522 مندرج بوده، و ظاهراً حاوى رأى مجلس 
درخصوص وجهى كه ساليانه بايد به دكتر كاستالدى براى تأدية كراية منزل قونسولگرى ايران 
در ميالن داده شود، بوده است براى دوستدار ارسال فرمايد»(مونتاگنا)،(ساكما:3600/16،17

.( 04481
سفير ايتاليا بعد از تقريباً يك ماه و نيم كه از تاريخ اولين نامه اش مى گذشته است، مجدداً  
نامه اى را در 17 سپتامبر 1911، به شمارة 939، براى وزير امور خارجة ايران ارسال مى كند. 
اصل اين مراسله نيز به زبان فرانسه تنظيم شده كه پس از ورود به وزارت امور خارجة ايران 
از سوى دارالترجمه به فارسى ترجمه و در تاريخ 28 رمضان 1329، به شمارة 15، در ادارة 
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۱.  این شماره نامه که در دو نامۀ 
دیگر سفیر ایتالیا تکرار شده صحیح 

نمی باشد. چنان که پیش از این در بند 
۷ آورده شد، نامۀ ۲۲ جمادی االولی 
۱۳۲۸ عالءالسلطنه در وزارت امور 

خارجۀ ایران به شمارۀ ۷۵۳۲ ثبت شده 
است نه ۷۵۲۲. 

مشخصات کامل سربرگ نامه 
چنین است: وزارت امور خارجه، ادارۀ 

محاسبات، به تاریخ ۲۵ شهر صیام 
۱۳۲۹، نمرۀ عمومی۱۲۲۵۷، نمرۀ 

خصوصی۱۰۲۷، کارتن۷، دوسیه۱۶. 
نوع: مسوده مراسله به سفارت ایتالیا، 

پاک نویس کننده امجدالممالک. 
مشخصات انتهای نامه: مشارالملک.
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كل محاسبات ثبت شده است. در واقع، مونتاگنا، چون از وزارت امور خارجة ايران در مقابِل 
ارسال نخستين نامة خود هيچ جوابيه اى دريافت نكرده بود دومين نامه را با مشخصات فوق 
براى وثوق الدوله ارسال نموده است. از اين رو، نامة مذكور، از لحاظ موارد مطرح شده هيچ 
تفاوتى با مراسلة اوليه ندارد، جز آنكه سفير ايتاليا، در انتهاى نامه، متذكر شده است كه جديت 
او در اين كار به دليل توصيه ها و تعليماتى است كه از سوى دولت متبوعش صورت گرفته؛ 
بنابراين مجبور است كه نامه هاى ديگرى را تا حصول نتيجه، نوشته و ارسال كند. از طرف 
ديگر، اين مطلب نشان مى دهد كه  كاستالدى مطابق آنچه در آغاز عريضة خود به وثوق الدوله 
آورده، وعدة خود را عملى ساخته، و براى رسيدن به حقوق خويش به وسايل سياسى و 

دولت ايتاليا متوسل شده است. در اين نامه آمده است كه:
«آقاى وزير؛

با كمال احترام خاطر عالى را قرين استحضار مى دارد كه در مراسلة نمرة 714 دوستدار، 
موّرخة 7 اوت گذشته تا كنون يعنى مدت يك ماه [و] نيم است كه بالجواب مانده، و دوستدار 

به موجب اين مراسله از جناب اجل مطالب ذيل را خواهش كرده بودم:
1) اينكه در خصوص طلب دكتر كاستالدى قونسول دولت ايران در ميالن كه در يادداشت 
نمرة 7522 مورخة 22 جمادى االول 1328 سابقاً اخطار فرموده بوديد اقداماتى كه بعمل آمده 

دوستدار را از آن مطلع فرمايند.
2) اينكه دوستدار را مبرت فرمايند كه از چه تاريخى قطعاً پارلمان ايران حقوقى را كه به 

موجب فرمان شاهنشاهى در سال 1902 قونسول ميالن داده شده، مقطوع نموده است.
3) اينكه يك سواد از نسخة رأى مجلس درخصوص مبلغى كه ساليانه به دكتر كاستالدى 
براى كرايه خانة جنرال قونسولگرى ايران در ميالن داده مى شده، و در يادداشت 22 جمادى االول 

1328 به نمرة 7522 مذكور است براى دوستدار لطفاً ارسال فرمايند.
اميدوارم كه نظر به مراتب نزاكت پرورى آن جناب جاللت مآب به اين مراسلة جديد 
جواب زودتر مرقوم خواهند فرمود. بعالوه اينكه به دوستدار در اين خصوص از دولت 
متبوعة خود تعليماتى رسيده است كه مجبور به نوشتن مراسالت ديگر در اين موضوع 

خواهم بود. مونتاگنا».(جواد).(ساكما:360004481/12،4).
قابل ذكر است كه درخواست مونتاگنا در بند دوم نامة 714 و بند سوم نامة فوق، با 
وجودآنكه به نامة عالءالسلطنه استناد گرديده، با نوشتة وزير امور خارجة ايران مطابقت ندارد.
درواقع، در نامة عالءالسلطنه مستقيماً از رأى مجلس درخصوص حقوقى كه بايد ساليانه به 
كاستالدى پرداخت شود، صحبتى نشده است. بلكه فقط سخن از كتابچة مخصوصى است كه 
معرف تسويه حساب بودجه كشور در سنة قوى ئيل(1325) بوده كه در آن حقوق هاى قطع 
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شده به صورت عمومى و بدون اشاره به نام شخص خاصى مورد اشاره قرار گرفته است. 
وثوق الدوله، در جوابية خود به مونتاگنا، كه در تاريخ 25 رمضان 1329، به شمارة 12257-
1027،و عطف به نامة714  فرستاده شده، شرح مجددى از چگونگى قطع حقوق كاستالدى را 
بيان داشته كه از اين جهت تفاوتى با پاسخ قبلى و كتبى عالءالسلطنه به نامة سفير آلمان، كفيل 
امور سفارت ايتاليا ندارد. ازسوى ديگر، اين نامه گواهى مى دهد كه وزير امورخارجة ايران، جوابية 
نخستين نامة سفير ايتاليا را ارسال نموده، اما سفير مذكور چون آن جوابيه را تا تاريخ بيست و 
هشتم همان ماه دريافت نكرده، معترضانه اقدام به نگارش نامة دوم خود نموده است. در مجموع، 
عين نامة وثوق الدوله چنين است: «در جواب مراسلة آن جناب موّرخة 7 اوت 1911، نمرة 714 
راجع به استعالمى كه از بابت مقررى مسيو كاستالدى براى قونسولگرى در ميالن و چگونگى 
قطع شدن آن نموده بوديد، احتراماً خاطر نشان مى نمايد كه ساليانه مبلغ هفتصد تومان براى 
مقررى قونسولگرى دولت عليه در ميالن مقرر بود كه به مسيو كاستالدى عايد مى گرديد، و 
اين مبلغ تا ابتداى سال يونت ئيل 1324 مرتباً به توسط ادارة گمرك تأديه مى شده است. در سال 
قوى ئيل 1325 اين مبلغ از طرف مجلس شوراى مّلى قطع گرديده، فقط حقى كه براى قونسول 
ميالن باقى ماند راجع به مقررى يكسالة يونت ئيل 1324 كه سال قبل از قوى ئيل است، مى باشد. 
اينكه در مراسلة آن جناب اشعار شده است كه مراسلة جوابية وزارت خارجه، موّرخة 22 
جمادى االول 1328 به آن سفارت نرسيده، اطالعاً خاطر محترم را مستحضر مى نمايد كه چون 
آن اوقات كفالت امورات سفارت ايطاليا با سفارت آلمان بود مراسلة فوق الذكر در جواب مراسلة 
سفارت آلمان نوشته شده است. اينك به قسمى كه خواسته بودند سواد همان مراسله را براى 

اطالع آن جناب لفاً ارسال و احترامات فايقه را تجديد مى نمايد»(ساكما:13/ 360004481).  
مقايسة اين جوابيه با سه درخواستى كه سفير ايتاليا در دو نامة پيشين خود مطرح نموده، 
نشان مى دهد كه وثوق الدوله دليلى نديده است كه جوابية خود را مطابق با بندهاى درخواستى 
سفير تنظيم نمايد، و يا آنكه در اين خصوص بررسى دقيقتر و بيشترى انجام دهد. از اين رو، 
تنها با استنـاد بر سابقة اين پرونده، كه در وزارت امور خارجه وجود داشته، جوابية فوق را 
ارسال كرده است. سفير ايتاليا نيز پس از دريافت و اطالع از محتواى آن، نامة سومى را به 
اعتراض، در تاريخ 24 سپتامبر 1911، به شمارة 959، به وزارت امور خارجه ارسال داشته كه 
به تاريخ 3 شوال  1329، در وزارت امور خارجة ايران ثبت شده است. مونتاگنا، در نامة خود 
وزير امور خارجة ايران را اينگونه مورد خطاب قرار مى دهد: «جناب وثوق  الدوله وزير امور 
خارجه، عطفاً بر يادداشت نمرة 12257- 1028، مورخة 25 رمضان 1329، با كمال افتخار 
خاطر عالى را مستحضر مى دارد كه يادداشت مزبور به هيچ وجه مناسبتى نه با يادداشت نمرة 
714 دوستدار مورخة 7 اوت اخير دارد، و نه با يادداشت نمرة 939 مورخة 17 شهر حال 
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كه در تأئيد يادداشت اولى نوشته بودم. توضيح اينكه در طى دو يادداشت فوق از آن جناب 
خواهش كرده بودم: اوالً، اينكه نتيجة اقدامات راجع به كاستالدى قنسول ايران را در ميالن 
كه در ضمن يادداشت نمرة 7522 مورخة 22 جمادى االول 1328 قبًال اطالع داده بودند 
به دوستدار ابالغ فرمايند. ثانياً، اينكه لطفاً كتابچه اى كه در يادداشت نمرة 7522 مورخة 22 
جمادى االول 1328 ذكر شده و رأى مجلس را درخصوص مبلغى كه ساليانه از بابت كراية 
خانة قنسولگرى ايران مى بايستى پرداخته شود شامل بوده است براى دوستدار ارسال دارند. 
ثالثاً اينكه صميمى دوستدار را مستحضر فرمائيد مواجبى كه در سنة 1902 دربارة قنسول ايران 

در ميالن برقرار شده بود مجلس در چه تاريخ قطع نمود.
وزارت جليلة امور خارجة عوض اينكه جواب مقتضيات دوستدار را بدهد:

نخست، اطالعاتى كه را كه وعده داده بودند به استحضار دوستدار نرسانده، به جاى 
آن سواد يادداشتى كه دوستدار نوشته بودم براى دوستدار فرستاده اند. دوستدار هرگز اين 
سواد را نخواسته بودم، به واسطة اينكه يادداشت مزبور را خود دوستدار نوشته و طبيعى 
بود كه مى بايستى در دفاتر سفارت پادشاهى موجود باشد. و چون كار راجع به منافع ايطاليا 
بود دليلى نداشت كه سفارت آلمان آن را نگاه داشته باشد. ثانياً، به همين قدر اكتفا كرده به 
دوستدار چيزى را كه خود مى دانستم اخطار نموده بودند، و اال اينكه مواجب مزبور در سنة 
قوى ئيل(1325)1 قطع شده، ديگر ابداً از ماه و روزى كه آن مواجب قطع شده اسمى نبرده 
بودند، و حال اين كه مقصود دوستدار از تاريخ صحيح همين بود. ثالثاً، نسخة كتابچه اى كه 
مى بايستى عين حكم قطع مواجب را حاوى باشد و در يادداشت نمرة 7522 موّرخة 22 
جمادى االولى اشارت فرموده بودند براى دوستدار نفرستاده اند. بعد از اين توضيحات جديده 

از نزاكت آن جناب متوقعم جواب مطالبى كه خواهش نموده ام مرحمت فرمايند.
مراسم احترامات فايقه... »(امضاء: مونتاگنا)،(ساكما: 8، 3، 360004481/2).2 

اين سنـد، آخرين گزارشـى است كه از فعاليت هاى سياسـى سفير ايتاليا براي دفـاع و 
بازگرداندن حقوق كاستالدى باقى مانده است. همچنين، دقيقاً معلوم نيست كه وزارت امور 
خارجة ايران به اين نامه چه پاسخ و واكنشى نشان داده است. اما به نظر نمى رسد كه اين 
مسئله بدين نحو خاتمه يافته باشد و سفارت ايتاليا و يا كاستالدى دست از تالش هاى خود 
كشيده باشند. بى شك، بايد در انتظار به دست آوردن مدارك جديدى بود تا بتوان به درستى و 
واقع بينانه از فرجام مدعيات كاستالدى سخن گفت. در اين مرحله، تنها امكان طرح حدسيات 
و فرضياتى وجود دارد كه اثبات هر كدام نيز مستلزم كشف مدارك جديدى خواهد بود. از 
جمله مفروضاتى كه قابل طرح و اشاره است اينكه شايد كاستالدى به دليل بيمارى و ضعف 
مزاج، چنان كه خود در عريضه اش به آن پرداخته، در بعد از سال1329ق./1911 از دنيا رفته 

۱.  در نامۀ اصلی و ترجمۀ فارسی آن، 
سنۀ قوی ئیل(۱۳۲۸) آمده است. در 
حالی که آن سال برابر با ۱۳۲۵ق. است. 
لذا اصالح گردید.  

۲.  اصل نامه به زبان فرانسه است و 
دارای نشان یک مهر ثبتی بدین رشح 
است: ورود به کابینۀ وزارت امور 
خارجۀ ایران، به تاریخ ۳ شوال سنۀ 
۱۳۲۹، ²رۀ ۱۳۱۴۵. حاشیه: ²رۀ ۴۹ ، ۳ 
شوال، ادارۀ کل محاسبات. مشخصات 
ترجمۀ فارسی نامه: دارالرتجمه 
وزارت امور خارجه، ترجمۀ مراسلۀ سفارت 
ایتالیا ²رۀ ۹۵۹ مورخۀ ۲۴ سپتامرب ۱۹۱۱ 
.مشخصات مهر: دفرت ادارۀ محاسبات 
وزارت امور خارجه، ²رۀ ۴ . ورود به دایرۀ 
ترجمه ۲ شوال ۲۹. خروج از دایره ۳ 
شوال ۲۹. جواد.
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است، و همين سبب شده است تا سفارت ايتاليا ديگر به تالش هاى خود ادامه ندهد. و شايد 
وثوق الدوله، بنابر پيشنهاد وزارت ماليه كه وزير امور خارجه را در حل شكايت كاستالدى مختار 
مى دانسته، با اتكا بر درايت خويش به نحوى با كاستالدى تسويه حساب مالى نموده است. با اين 
حال، گفتنى است كه در آرشيو اسناد وزارت امور خارجه و يا سازمان اسنادو كتابخانةملى ايران، 
در اسنادى كه مربوط به بعد از سال 1329ق./1911است، در جايى به نام كاستالدى در سمت 

قونسول ايران در ميالن اشاره نشده است.

کاستالدی و رد پیشنهاد ²ایندگی دولت ایران در کنگرۀ بین املللی مرض سل و ²ایشگاه 
بین املللی حفظ الصحه در روم

در مجموعة اسناد سال هاى1328-1329ق./1910-1911 تعداد هشت فقره سند وجود دارد 
كه حداقل به همان تعداد به نام دكتر كاستالدى اشاره شده است. موضوع اين اسناد چگونگى 
تعيين يك نماينده از طرف دولت ايران براى شركت در كنگرة بين المللى بيمارى سل است كه 
قرار بوده در سال1329ق./1911 ،در شهر روم ايتاليا تشكيل شود. نخستين سند، نامه اى است 
از طرف شخصى به نام دكتر ررژ1  كه به وزير داخلة ايران2 در 12 ذيحجة 1328 نوشته شده3، 
و پيشنهاد داده است كه چون در ايران پزشكى نيست كه بپذيرد به عنوان نمايندة افتخارى و 
مجاناً در آن كنگره شركت كند، بهتر است كه از طرف سفارت ايران در روم به دكتر كاستالدى 
و يا دكتر ادكاك كه در همان كشور اقامت دارند اين پيشنهاد داده شود، شايد كه يكى از آن ها 
قبول كند كه بدون هيچ گونه چشم داشتى در خصوص تأمين مخارج آن، به عنوان نمايندة 
دولت ايران در همان كنگره حضور پيدا كند(استادوخ:26-11-59-1329). وزارت داخله 
اين پيشنهاد را به وزارت امور خارجه منتقل نموده، و وثوق الدوله نيز همان درخواست را طى 
نامه اى، به شمارة 9891- 836  در مورخة 22 ذى حجة 1328، به سفارت ايران در روم ارسال 
كرده، و از اسحاق خان مفخم الدوله، سفير ايران مى خواهد كه در اين خصوص با كاستالدى و 
ادكاك مذاكره و نتيجه را به وزارت خارجه اعالم نمايد. اسحاق خان هم، پس از دريافت نامه 
از آن دو پزشك كتباً استعالم نموده، و نتيجه را طى نامه اى در مورخة 5 صفر 1329 به نمرة 
121، به وثوق الدوله چنين گزارش مى دهد كه؛ كاستالدى پاسخ نوشته است كه«چون براى 
امور تجارتى يك تجارتخانه عازم ايران است ممكن نخواهد داشت در آن موقع حاضر شود»، 
و ادكاك نيز به دليل آنكه دولت ايران حقوق وى را به موقع پرداخت نكرده است از پذيرش 

آن پيشنهاد عذرخواهى نموده است(استادوخ: 1329-59-11-36). 
تقريباً همزمان با اين نوع مكاتبات، بنابر دعوت دولت ايتاليا در وزارت داخلة ايران و 
دايرة حفظ الصحه(بهداشت و درمان) تصميم گرفته مى شود كه در نمايشگاهى كه قرار بوده 
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۱. از رشح حال او مطلبی به دست 
نیامــد.

۲.  در ذیحجۀ ۱۳۲۸ق. میرزا حسن 
خان مستوفی امل·لک رئیس الوزرا 

بود، و در کابینۀ او، عبداملجید میرزا 
عین الدوله سمت وزارت داخله را به 

عهده داشت. این کابینه در ربیع االول 
۱۳۲۹ق. استعفاء داد(افشاری، ۱۳۸۳، 

صص ۱۳۶-۱۳۵). 

۳. مشخصات کامل سربرگ نامه چنین 
است: وزارت داخله، سواد ترجمه 

مراسلۀ دکتر ررژ، مورخۀ ۱۲ ذیحجه 
مطابق ۲۳ قوس ۱۳۲۸. مشخصات 

انتهای نامه: سواد مطابق اصل است. 
علی[...].   
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است در شهر روم و در كنار كنگرة بين المللى بيمارى سل، به نام اكسپوزيسيون بين المللى 
حفظ الصحه تشكيل شود، از جانب دولت ايران نيز نماينده اى به صورت افتخارى و بدون مطالبة 
مخارج شركت نمايد. برهمين اساس، وزير داخله ايران در يك نامة رسمى، به تاريخ 9 صفر 
1329و شمارة 45103/3641 ،موضوع را به وزارت خارجه اطالع داده و همانند نامة پيشين، 
دكتر كاستالدى و ادكاك را براى اين نمايندگى پيشنهاد داده است(استادوخ: 1329-59-17-7). 
وثوق الدوله نيز مجدداً آن درخواست را به سفارت ايران در روم منتقل نموده و پاسخى كه 
مفخم الدوله طى نامة شمارة 128 در ماه ربيع االول 1329 به وى اعالم كرده، حاكى از آن است 
كه بار ديگر آن دو پزشك از قبول آن مسئوليت عذر آورده اند(استادوخ:16-11-59-1329). او 
در نامة ديگرى، به شمارة 1 و در تاريخ 3 ربيع الثانى 1329، متذكر شده است كه در اين مورد دو 
بار با كاستالدى مكاتبه نموده ولى او در هر دو بار، اين مأموريت را رد كرده است(استادوخ:8-
17-59-1329). برهمين اساس، وثوق الدوله نامه اى به شمارة 12ع1 مورخ 12 ربيع االول 1329، 
خطاب به مجلس وزراى عظام نوشته و پيشنهاد مى دهد كه چون به مصلحت نيست نمايندة 
ايران به موقع در كنگره و اكسپوزيسيون حاضر نشود، لذا نظر وزارت امور خارجه بر اين است كه 
دولت ايران مخارج مأموريت كاستالدى و ادكاك را تأمين نمايد تا آن دو بتوانند در موعد مقرر 
در محافل مزبور شركت پيدا كنند. اما مطابق يادداشتى كه در حاشية همان نامه آمده است، چنين 
مى نمايد كه اين پيشنهاد مورد موافقت مجلس وزرا قرار نگرفته، بلكه بنابر رأى رئيس الوزراء1، 
اعلم الدوله، به عنوان نمايندة رسمى ايران در كنگره و نمايشگاه بين المللى حفظ الصحه تعيين شده، 
و مخارج وى نيز تأمين گرديد(استادوخ: 38-11-59-1329). وثوق الدوله نيز با ارسال نامه اى، 
در مورخة 24 ربيع االول1329 و شمارة 3807-320، انتخاب آقاى اعلم الدوله را به سفير ايران 

در روم اعالم نموده است(استادوخ: 1329-59-11-37). 
اما عجيب اين است كه پس از تاريخ فوق، وثوق الدوله نامة ديگرى با دو تاريخ، يكى 
27 ربيع الثانى 1329 در حاشيه، و دوم، غرة جمادى االولى همان سال، به شمارة 6719-

656 ،خطاب به اسحاق خان مفخم الدوله نوشته است كه«... اگرچه كاستالدى و ادكاك از 
قبول اين پيشنهاد براى شركت در كنگره و نمايشگاه طبى سرباز زده اند، اما مقتضى است 
بنابر صالحديد خود فردى را تعيين كنيد تا در آن دو محل حضور يابد(استادوخ:11-15-
59-1329). اين سند نشان مى دهد كه وثوق الدوله چندان هم با انتخاب اعلم الدوله موافق 
نبوده، و شايد به همين دليل بوده است كه به سفير ايران در روم اختيار مى دهد تا هركسى را 
كه داراى شايستگى بود انتخاب و راهى آن نمايشگاه و كنگره نمايد. با وجود اين، نمى دانيم 

كه اسحاق خان پس از دريافت نامه چه تصميمى اتخاذ نموده است.     
آنچه از اين مدارك استنباط مى شود اين است كه، اگرچه كاستالدى مسافرت تجارى 
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۱.  پس از استعفای میرزا حسن خان 
مستوفی الممالک در اوایل ربیع االول 
۱۳۲۹ق. از مقام رئیس الوزرائی، محمد 
ولی خان سپهدار تنکابنی برای بار دوم 
رئیس الوزراء شد، و در ۱۲ربیع االول 
همان سال کابینۀ خود را به مجلس 
شورای ملی معرفی کرد (افشاری، ۱۳۸۳، 
ص ۱۴۰). بنابراین انتخاب اعلم الدوله از 
طرف وی صورت گرفته است. 
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به ايران را براى رد اين درخواست بهانه قرار داد، تصور مى رود كه مهمترين دليل او، همان 
اختالفش با وزارت امور خارجه- به واسطة عدم پرداخت شش سال و نيم حقوق معوقة وى 

در منصب قونسول رسمى ايران در ميالن- بوده است. 

نتیجه       
نتيجه گيرى علمى از موضوعى كه گزارش هاى به هم پيوسته اى دربارة آن وجود ندارد كار 
بسيار دشوارى است و آنچه در اين شرايط گفته شود تنها صورت و ارزش مقدماتى خواهد 
داشت، اما بى گمان با اميد به كشف داده هاى جديد، مى توان امكان جرح و تعديل و يا تقويت 
اين نوع نتايج را فراهم آورد. مطابق اين عقيده، نتايج اولية پژوهش حاضر، مبين آن است كه 
فضا و شرايطى كه در جامعة ايران، پس از تأسيس دارالفنون به وجود آمد، فرصت مناسبى 
فراهم ساخت تا  برخي مهاجران اروپايى، همانند كاستالدى پيشرفت و ترقى خود را در ايران 
آزمايش و جست وجو كنند. دولتمردان ايرانى نيز از اين حضور استقبال نمودند، چراكه آنان 
يكى از راه هاى آشنايى و تعليم و ترويج دانش جديد غرب را در اين موسسة نوپاى آموزشى، 
به خدمت گرفتن همين مهاجران مى ديدند. اين نياز دو سويه، نردبان ترقى كاستالدى را 
در ايران مهيا ساخت و او را از معلمى دارالفنون به مقام پزشك مخصوص دربار و در 
نهايت، نمايندگى دولت ايران در سمت قونسولى ميالن ارتقا بخشيد. چنين تصور مى رود 
كه دولت قاجار، قبل و بعد از مشروطيت، اگر امور قونسولى خود را چه در مقام افتخارى 
و چه رسمى، اغلب در خارج از ايران به بيگانگان واگذار مى نمود بدين جهت بوده است 
كه آنان وظايف خود را، به دليل شناخت دقيقى كه از زبان و فرهنگ و سرزمين خود داشتند 
آسان تر مى توانستند انجام دهند. البته، براى بيگانگان نيز قبول آن مقام خالى از منفعت نبود، 
چنانكه با صدور رواديد براى همة آن كسانى كه به ايران آمد و شدى داشتند درآمدهاى قابل 
توجهى حاصل مى شد، و لذا به آسانى هم حاضر نبودند اين موقعيت را از دست بدهند. نمونة 
مهم آن كاستالدى است كه با وجود آگاهى از قطع حقوق ساليانة خود پس از مشروطيت 
و تالش هايى كه از طرق مختلف ادارى و سياسى براى احيا و اعادة مقررى اى كه رسمًا 
وضع شده بود انجام داد، هيچ گاه از مسئوليت قونسولى خود كناره گيرى نكرد و تا آنجا كه 
مدارك نشان مى دهند تا شش سال و نيم بعد از آن، اين موقعيت را در كشورش حفظ كرد. 
بى شك، كارگزاران وزارت خارجه و مالية ايران از اين نوع امتيازات و منافع آن براى كاستالدى 
مطلع بودند، و به همين دليل در برابر دعاوى حقوقى او رأى مجلس مشروطه را  بر فرمان 
مظفرالدين شاه ارجح و غيرقابل تغيير دانسته، و حداقل، بر اساس آخرين سندى كه در اين 

خصوص وجود دارد حاضر به پرداخت مطالبات گذشتة وى نشدند.    
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