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اول يصادرات توتون در عصر پهلو


  

بخش زهره شیرین_______________________


  

  

  چکیده

توتون و تنباکو در گذشته یکی از محصوالت مهـم صـادراتی ایـران    

ـ  شمار می به ت ایـن محصـول در   آمد و شرایط اقلیمی مساعد براي کش

برخی نقاط ایران، زمینه را براي گسترش صنعت و تجارت توتون فراهم 

  ساخت. می

زمان با انحصار خرید و فروش توتون توسـط  در دوره پهلوي اول، هم

هایی براي بازاریابی و صـدور ایـن محصـول در بازارهـاي      دولت، تالش

  جهانی صورت گرفت که گاه با موفقیت همراه بود.

اي از تکاپوهاي دولـت پهلـوي    اله تالش دارد به بررسی گوشهاین مق

اول در عرصه تجارت خارجی توتون، برخـی موانـع موجـود در مسـیر     

صدور این محصول و تالش براي تسهیل صادرات ایران در ایـن زمینـه   

  بپردازد.

انحصـارات   واژگان کلیـدي: توتـون، تنبـاکو، پهلـوي اول، تجـارت خـارجی،      

  .یبازرگان

________________________________________________________
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یشناس رانیاد ایخ ـ پژوهشگر بنیتارارشدکارشناس    E-mail: zohreh.shirinbakhsh@gmail.com
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  همقدم

توتون و تنباکو در اواخـر قـرن شـانزدهم از    ورود توتون به ایران سابقه طوالنی دارد. 

هایی براي ممنوعیـت آن، بـه سـرعت توسـعه      کوشش به رغماروپا وارد خاورمیانه شد و 

سیگار کشیدن را به وسیله آب (قلیان) کشف روش یافت. در اوایل قرن هفدهم، ایرانیان 

دودیت ورود و استعمال آن از سوي حکومت شاه عبـاس، در  رغم اعمال مح کردند و علی

  )384: 1362(عیسوي، جنوب کشور به کشت آن پرداختند.

شد و  در دوره قاجار، توتون و تنباکو یکی از بهترین اقالم صادراتی ایران محسوب می

گردید. این محصول در روستاها نیـز یکـی از    خرید و فروش آن باعث اشتغال هزاران نفر 

موقع آن با قیمت مناسب از سوي دولـت، بـه عـاملی    د و خرید بهبو پردرآمد حصوالتم

  مؤثر براي کسب درآمد و افزایش کشت این محصول تبدیل شد.

صادر آن به عثمانی در این دوره، بخش اعظم توتون و تنباکوي ایران، یعنی حدود 

شد که در عثمانی و مصر بسیار مطبوع  می. مقدار عمده آن، شامل تنباکوي قلیان شدیم

آمـد.   عمـل مـی   بود. این تنباکو عمدتاً در شهرهاي شیراز، همدان، اصفهان و کاشـان بـه  

توانسـت بهتـرین محصـول صـادراتی ایـران       توتون به قدري بود که مـی صادرات اهمیت 

صول قلمداد شود و بخش مهمی از درآمد ساالنه کشور را به خود اختصاص دهد. این مح

(رنانی ـ کرمـانی   چه در داخل و چه خارج از کشور همواره کاالیی حائز اهمیت و سودآور بود. 

1380 :373-369(  

» تنبـاکو «یـا  » تنبـک «بـه نـام    ن نـوع آن یاولشد:  در ایران سه نوع توتون تولید می

هـم   نـوع سـوم  بـود و  » توتون چپق«شد، دوم  کشی استفاده می معروف بود که در قلیان
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ها هم به ایـن   گرفت. توزیع جغرافیایی آن مورد استفاده قرار می» سیگارت«ساخت براي 

قرار بود: تنبک در جنوب فارس، اصفهان، کاشـان، قـم و نهاونـد؛ توتـون در کرمانشـاه و      

-385: 1362(عیسـوي،  کردستان و توتون سیگار در گیالن، مازندران، گرگـان و آذربایجـان.   

384(  

هـاي سـیگار بـرگ     چند قسم بـود: توتـون سـیگار، توتـون    توتون بر اساس مصرف بر 

هاي تجاري نیـز کـه نـوع     تنباکو، توتون چپق، توتون پیپ، توتون جویدنی و انفیه. توتون

(شـرکت  شـد.   بود و در روسیه کشت مـی ت) یفی(توتون کم ک مشخص آن، توتون ماخورکا

  )36-39دخانیات ایران، [بی تا]: 

  

  یرانتوسعه و نوسازي نظام تجاري ا

شمسی، مجلس اول شوراي ملی براي اصالح وضـعیت   1300هاي اولیه دهه  در سال

اقتصادي کشور دست به اقداماتی زد که از جمله آنها، استخدام یک هیأت آمریکایی بـه  

طـی  داد و مورد توجه قـرار  را مسأله اصالحات گمرکی يوسرپرستی دکتر میلسپو بود. 

هـا و صـدور    براي افزایش صادرات از طریق بهبود راه اي اعالم کرد تالش خود را مصاحبه

حبوبـات و سـایر مـواد خـام پیگیـري       ،کاالهایی چون قالی، پنبه، تنباکو، برنج، ابریشـم 

  خواهد کرد. طبعاً حمایت از تجار داخلی گام مؤثري در افزایش تجارت خارجی بود.

و تأمین مخـارج  به علت کسري شدید موازنه بازرگانی خارجی  1309در اسفند سال 

هـاي شوسـه و مخـارج دفـاعی کـه       هاي الزم براي احداث راه آهن سراسري، راه و هزینه

بـه تصـویب   » قانون انحصار بازرگـانی خـارجی  «ساخت،  ضرورت کنترل ارز را الزامی می
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مـتمم  «اسـفند همـان سـال     20در )246: 1362(اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات، رسید. 

ماده به تصـویب رسـید کـه بـه موجـب آن       18در » صار تجارت خارجی ایرانقانون انح

دار  خواسـت مسـتقیماً عهـده    دولت مجاز شد حق وارد کردن محصوالتی را که خود نمـی 

شود، به وسیله جوازهاي مخصوص به اشخاص یا مؤسسات تجاري واگذار کند. همچنین 

ه ایـران مشـروط بـه شـرط     وارد کردن هر نوع محصوالت طبیعی و یا صنعتی خارجه بـ 

حتمی صادر کردن محصوالت طبیعی و یا صنعتی ایران در حدود قیمت صادرات مذکور 

  )2(همانجا: بود. 

تصویب مجلس ه ب شمسی 1294نخستین قانون مربوط به انحصار دخانیات در سال 

در ایـن قـانون تغییراتـی داده شـد و      ش.1307و  ش.1302هـاي  بعدها در سال .رسید

ش.1307سـال  بر اساس قانون مصـوب اسـفند   .مربوط به انحصار تحکیم گردیدموازین 

اجنـاس  «نقـل  حمـل و  ،حق واردات و صادرات، خرید و فـروش، سـاختن و نگاهـداري   

در سراسـر کشـور در اختیـار دولـت قـرار       »و متفرعـات آن انواع کاغذ سیگار«،»دخانیه

  )47(همانجا: وضع شد. » انحصارحق «هایی به عنوان گرفت و مالیات

هیأت متحـده توتـون   «ش.1306تیر  25پیش از تصویب نهایی این الیحه در تاریخ 

اي خطاب به شاه، به الیحه انحصار دخانیات  (صنف سیگار فروش) در نامه» فروش تهران

یک میلیون جمعیت این صنف «اعتراض کرده و از او خواستند براي جلوگیري از نابودي 

 اسناد(، عامه افراد این صنف را به عواطف شاهانه مفتخر کند. »کارگر دار و از تاجر و دکان

  )211: 1380ریاست جمهوري، 
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کاري و  یک گروه بیست نفره از کارشناسان یونانی براي توسعه توتون 1315در سال 

مؤسسـه انحصـار   «نیـز   1316نظام بخشیدن به این امر استخدام شدند و در مهر سـال  

  )89تا]: شرکت دخانیات ایران، [بی(تأسیس شد. » دخانیات

هـاي مختلـف تحـت تـأثیر عوامـل       صادرات توتون مانند هر کاالي دیگـري در سـال  

شد. مثالً صـادرات بـه روسـیه بـه ترتیـب در سـال        گوناگون دچار کاهش یا افزایش می

ــال   486ش.) 1288-1289م. (1910-1909 ــل، در س ــزار روب  518م. 1910-1911ه

هزار و در سـال   437م. 1912-1913هزار، در سال  334م. 1911-1912هزار، در سال 

  )1369(انتنر، هزار روبل بوده است.  500م. 1914-1913

بـه ترتیـب   » هـاي بـزرگ   توتـون «در  1305-1306هاي  کل صادرات ایران در سال

توتـون و  «در زمینـه   1305قران بود و واردات کشور در سـال   1948000و  2822000

(وزارت قــران بــود.  2248000بــه ارزش 1306قــران و در ســال  2250000، »ســیگارت

درحالی که حجم کلـی تجـارت خـارجی ایـران در سـال اقتصـادي        )14-15: 1355بازرگانی، 

ش. / 1309-1310و در سـال   1تن متریک 396/1م. 1929-1930/ ش. 1309-1308

  )310: 1380شاد اسالمی، (وزارت فرهنگ و ارتن متریک تنباکو و توتون بود.  900م. 1931-1930

البتــه در دوره پهلــوي، بــرخالف دوره قاجــار، توتــون دیگــر بــه عنــوان یــک کــاالي 

درحالی ،شد. به عنوان مثال استراتژیک و در زمره اقالم مهم صادراتی ایران محسوب نمی

میلیون تن، نخسـتین کشـور صـادرکننده     124ش. آمریکا با 1316-1317که در سال 

میلیـون تـن بـود.     5شد، کل صادرات توتون ایران در این سال تنهـا  توتون محسوب می

________________________________________________________
  تن بزرگ است. 98421/0معادل یک واحد وزنیتن متریک: -1
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این مسأله در سایر آمار و ارقامی کـه از صـادرات ایـران در دوره     )399: 1316-1317(بهرامی، 

دهد توتون عمدتاً جزء اقالم مهـم   خورد و نشان می پهلوي اول موجود است، به چشم می

این زمان نفت به عنـوان یـک کـاالي مهـم بـراي       که در ویژه این صادراتی نبوده است؛ به

. مثالً در فهرسـت صـادرات ایـران کـه برحسـب اهمیـت       گرفتصادرات مورد توجه قرار 

قران در سال  587000کاالها تهیه شده است، توتون و تنباکوهاي ساخته شده با قیمت 

. در ش. تقریباً در انتهـاي فهرسـت قـرار دارد   1302قران در سال  444000ش. و 1303

قران در  383050000ی با رقم تهاي نف همین سال، صادرات نفت و بنزین و سایر روغن

قران  2675000ش. 1303صدر جدول قرار گرفته است. واردات تنباکو و توتون در سال 

  )1304(سالنامه احصائیه تجارتی ایران، قران بود.  2332000ش. 1302و در سال 

وتون برگ یا کوبیده به خارج از کشـور، جمعـاً   ش. صادرات تنباکو و ت1303در سال 

و  2712821النهـرین بـا    قران بود که در این میان بـه ترتیـب مصـر و بـین     3478979

ند. در رین مقدار را از ایران وارد کردبیشت ،قران 62214قران و سپس ترکیه با  457490

اختالف زیادي نیز روسیه با  ،قران بود 32852مورد صادرات سیگارت که حجم کلی آن 

و سـرانجام در مـورد سـایر     داشتقران، بیشترین واردات سیگارت را از ایران  30464با 

قران بود، باز هـم روسـیه بـا     587570هاي ساخته شده که رقم کلی آن  تنباکو و توتون

 )1304،(سالنامه احصائیه تجارتی ایرانقران واردات از ایران در صدر قرار داشت.  572599مقدار 

 180000000ش. نیز درآمد حاصـله ایـران از صـدور دخانیـات     1318-1319سال  در

  )354: 1344(ساتن، ریال بود. 
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طور کلی در دوره پهلوي اول، توسعه و نوسازي شبکه نظامی کشور در صدر توجـه   به

 تـرین رده   دولت قرار داشت، توسعه صنعتی در مرتبه دوم و توسعه کشـاورزي در پـایین  

هاي دولتی بود. به این ترتیـب، روشـن اسـت کـه صـادرات محصـوالت        هزینه است ویس

کشاورزي نیز چندان مورد توجه نبود. با این حال این بـدان معنـی نیسـت کـه در دوره     

گونه تالشی براي صدور محصـوالت کشـاورزي ایـران از جملـه توتـون و       مورد بحث هیچ

  شود. کاپوها اشاره میاي از این ت تنباکو صورت نگرفته است. در ادامه به گوشه

  

  هاي پیش روي تجارت و صادرات توتون چالش

گونه که اشاره شد، پس از وضع قانون انحصار دخانیات، دولت به عنوان متـولی   همان

کلیه مبادالت تجاري و حل و فصل مشکالت مربوط به آن تبدیل شد. این امر جـداي از  

ست، دولت را در عرصه صـادرات و در  تأثیرات سوء آن بر اقتصاد که موضوع این مقاله نی

داد که در ادامه نگاهی به برخی از ایـن   تقابل با تجار داخلی در معرض مشکالتی قرار می

  ها خواهد شد. چالش

یکی از مشکالت رایج در صادرات، نوساناتی بود که گاه در مورد نرخ حقـوق گمرکـی   

ار توافـق شـده از تجـار    ش. اخذ حقوق گمرکی اضافه بر مقـد 1304داد. در سال  رخ می

هایی شد و وزارت امـور خارجـه    ایرانی صادرکننده تنباکو به عراق، موجب بروز نارضایتی

نرخ دقیق میزان حقوق گمرکی را از اداره کل گمرکات درخواست نمـود. طبـق گـزارش    

قـران)   7-50اداره گمرك در این سال، صادرات ایران به عراق شامل توتون چپق (منـی  

قـران هـر کیلـو) و توتـون      1-65بریده شده (توتون سائیده شده براي چپق  توتون چپق
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قران هر کیلو) بود. درحالی که عمالً بیش از این مقدار از تجار ایرانی اخـذ   1-95برگی (

  )240005901(آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، سند شد.  می

اي صـادراتی  هـ  ش. بخشنامه جدیدي درخصوص اخذ مالیات از توتون1305در سال 

امتزاج چوب تنباکو به توتون چپق ممنوع است و اگر کشف «که:  صادر شد، مبنی بر این

این ». شود، عین جنس ضبط و با اجازه مخصوص مرکز در حضور شهود تلف خواهد شد

لسـپو  یماقدام با توجه به ترکیب غیرقانونی مواد خارجی با توتون چپق صـورت گرفـت و   

مل، تجار را مکلف نمود تهیه و سائیدن توتون را با حضور مفتش براي جلوگیري از این ع

  )240014821(همان، سند انجام دهند. 

ش. دولت عراق باز هم موانعی براي ورود توتون ایران بـه ایـن کشـور    1307در سال 

هـاي ایرانـی بـود. طبـق نامـه وزارت       وجود آورد و آن، افزایش حقوق گمرکی بر توتون به

هاي سـاخته   نسبت به هر کیلوگرم توتون 1افزایش چهار آنه«ضایتی ایران مالیه، دلیل نار

هـاي داخلـه فقـط یـک آنـه تـاکس [مالیـات]         نشده خارجه است. در صورتی که توتـون 

شـود کـه    اضافه شده است. از احصائیه رسمی گمرك عراق به خوبی معلـوم مـی   2تحدید

کنـد. لـذا راه    به عراق حمل میایران در واقع تنها مملکتی است که توتون ساخته نشده 

این فرض براي دولت باز است که اقدام دولت عراق از لحاظ جلـوگیري از واردات مزبـور   

کیلـوگرم [احتمـاالً    17335کیلـوگرم توتـون،    17276که از میزان کل  است. توضیح آن

 کیلـو متعلـق بـه ایـران     183کیلوگرم تنباکو،  190عدد اشتباه است] به اسم ایران و از 

________________________________________________________
از واحدهاي اوزان رایج در هندوستان است که بر اثر ارتباط تجاري در ایران نیز مستعمل بود و بیشتر در توزین -1

)16: 1367انت، یکنند. (د رود. وزن آن را در ایران برابر یک شانزدهم قیراط حساب می کار می ادویه و جواهرات به

یتحدید: حد گمرک-2
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هم  آن،کیلوگرم تنباکوي بقیه از سوریه و عربستان 7[کیلو] گرم توتون و  41بوده است، 

  » ظاهراً به توسط مسافرین وارد شده است.

تجـارت   هترکیـه جـزء حـوز    هعـراق پـس از جنـگ جهـانی اول و تجزیـ     جا که  از آن

یـات بـر   رفت، ایران مراتب اعتراض خـود را بـه مسـأله افـزایش مال     شمار می نگلستان بها

میـزان حقـوق   د کـرد  یـ تهداجناس ایرانی به اطالع سفارت انگلستان در تهران رسـاند و  

-5-7و11(آرشیو اسناد وزارت امور خارجـه، .» خواهد کردورودي اجناس متعلق به عراق را اضافه 

جویانه احتماالً به رقابت ایران و انگلـیس در منطقـه مربـوط     این رویه تالفی )ش.38-1307

  گذاشت. اه بر تجارت در این حوزه تأثیر میبود که گ

پس از انحصار دخانیات، دولت ایران نسبت به مسأله قاچاق توتون و تنبـاکو مراقبـت   

ش. در گزارش کنسـولگري ایـران در طرابـوزان بـه     1310عمل آورد. در سال  بیشتري به

را ان به ایران اداره انحصار دخانیات کردستان و کرمانشاه، خطر ورود قاچاق توتون طرابوز

طبـق ایـن گـزارش، توتـون      ه گوشزد کـرد. یآن در داخل ترک يدار برایبه علت رکود خر

گر اضافه گزارش. بودطرابوزان در داخل مرزها هم چندین بار به صورت قاچاق وارد شده 

کمـک  بـه آنـان   محرمانه ش به صورت یایرعا ساکت کردن يبراه یکند که دولت ترکیم

طور قاچاق وارد خـاك عـراق و ایـران     ود را از حدود ترکیه خارج و بهتوتون خ کند تایم

دولت ایران به نوعی با مسـأله قاچـاق دولتـی توتـون از سـوي حکومـت        در واقع نمایند.

  )240020540(آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، سند رو بود.  ترکیه روبه

ات یـ کل انحصـار دخان به اداره تجار صادرکننده تنباکوي اصفهان  ش.1309در سال 

یکی از اتبـاع  ل بک، یخلواگذاري امتیاز انحصار صادرات تنباکو به  عهیدر مورد شا یدولت
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نسـبت بـه   کرده و اعالم شد تکذیب  موضوع راوزارت مالیه، البته سوریه اعتراض کردند. 

(همـان، سـند   .» صـادر خواهـد شـد   صادرات تنبـاکو دسـتورات الزم و تسـهیالت مقتضـیه     

240014957(  

ش. به استناد 1311در سال درست نبود و این تکذیبیه  دادنشان  وقایع بعدياگرچه 

از کـل محصـول والیـت اصـفهان      یبخشقانون انحصار دولتی دخانیات، صدور انحصاري 

 مزبـور  به خلیل بـک معتـوق  » تحت شرایط معینه و در ازاي تعهدات و التزامات چندي«

  )240020716(همان، سند واگذار شد. 

شـد و از اداره  مواجه مخالفت گروهی از تجار اصفهان با اگذاري این امتیاز بار دیگر و

واگذار شود که مـورد قبـول واقـع    به خودشان  مزبور امتیازشدند مالیه اصفهان خواستار 

که حاضر اسـت:  ز اداره مزبور پاسخ داد ید عدم فروش تنباکو به دولت نیتهدیدر پنشد. 

توانـد   منی سیزده قران از تجار بخرد، یک شاهی هم زیادتر نمـی تنباکوي درجه اول را «

(همـان، سـند    بدین ترتیب، تجار شاکی موفق به لغـو امتیـاز تبعـه سـوري نشـدند.     » بدهد

240013454(  

نیاز به کسب مجوز از  صدور تنباکواز تصویب قانون انحصار دخانیات، تجار براي  پس

کشتکاران تنبـاکو را   یاسباب دردسر تجار و حت ن روالیااداره انحصار دخانیات داشتند. 

اکبـر سـیدزاده    ش. تاجر بوشهري به نام علـی 1311که در آذر سال  چنان.کردیفراهم م

بل تنبـاکوي منطقـه دشـتی و     300کازرونی از مسئولین امر تقاضاي صدور اجازه حمل 

کرد کـه  یت میش آمده ابراز شکایپ يرهایرا داشت و از تأخدشتستان به خارج از کشور 
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در پاسخ، مؤسسه انحصار دخانیات اعـالم کـرد    ن را در بردارد.یتاجر و زارعان یزن امر یا

  بل تنباکوي مورد اشاره این تاجر است. 300که درحال بررسی و مطالعه موضوع 

 ش. پس از حـذف 1312يهادر حدود سالصادرات توتون به ترکیه و عراق،  موضوع

ر وجـود  ین مسـ یـ کـه در ا  ییهـا ل شد. اما رقابـت یتسهجه تصدیق ورود به مملکت خار

بـه   يا، از تجار فعـال در نامـه  یشیرزا محمود اوطمیآورد. مید میرا پد یداشت، اشکاالت

محصول والیت ساوجبالغ و مجاور آن «اشاره داردش.)1312آبان  14اداره کل تجارت (

ام دارد و تشـخیص آن  هاي مخصوص سرحدي مجاور عراق و ترکیه مشـابهت تـ   با توتون

در مملکتین مذکور غیرقابل است. عمل توتون به مملکتین امکان دارد، به نحـوي کـه از   

سرحدات مجاور از قبیل سرحدات شاپور و قره عین براي ترکیه و سرحدات خانه، وزنه و 

سردشت براي عراق در قراء مجاور ایران به اسم محصول مملکتین مزبور با معاونت تجـار  

توتون را به معرض فروش درآورد... با این حال صادرات، عالوه بر عدم امکان خـروج  آنها 

شـود اقـدام بـه صـادرات      جاها به اسم محصول خارجه و بعد مسافت چطـور مـی   مال آن

  )112-113: 1382(صلح میرزایی، » توتون این والیت کرد.

به ایرانی،مقامات براي  ش.1317بهمن  2در گزارش کنسول ایران در ترکیه به تاریخ 

: مـدیرکل انحصـار   اسـت  تمایل ترکیه به تجارت با ایران در زمینـه توتـون اشـاره شـده    

د یـ در قبـال خر پنجاه هزار کیلو تنباکو از ایران  کرده است یاعالم آمادگدخانیات ترکیه 

چون دولت ایـران فاقـد توتـون بـه خـوبی      ی، حتجنس دیگري از ترکیه خریداري نماید
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بدهـد. در عوض تنباکو، توتون صامسون به آنها  تواندیه میترکهستند،  1توتون صامسون

  )196-198: 1382(همان، 

  

  قراردادهاي خارجی و بازاریابی براي توتون ایرانی

هایی هرچند پراکنده براي بازاریـابی و معرفـی توتـون     هاي مورد بحث، تالش در سال

هـاي بازرگـانی    ها و نماینـدگی  ولگريها، کنس ایرانی در سایر کشورها از سوي سفارتخانه

هاي بازرگـانی مسـتقر در    شد و گاه میان دولت ایران و نمایندگان شرکت ایران انجام می

در  .گرفـت  هاي خارجی مذاکرات و قرارهایی براي مبادلـه صـورت مـی    ایران و یا شرکت

 دوره پهلوي، سیاست دولت بیشتر معطوف به گسترش صنایع بود و به بخش کشـاورزي 

اي است که باید همواره در بحـث مبـادالت محصـوالت     شد و این نکته توجه کمتري می

  غیرصنعتی به آن توجه نمود.

هایی که احتماالً از کنسولگري ایران در بمبئی یا کراچی به وزارت  در یکی از گزارش

خارجه ارسال گردیده است، به مـواردي در مـورد صـدور توتـون و سـیگارت ایرانـی بـه        

هاي ایرانی  توتون: «شودیده میتأک ان اشاره شده است. در بخشی از این گزارشهندوست

تـا بـا طبـع    شوند، باید کامالً گرم و گیرنده باشند.  که مخصوص هندوستان فرستاده می

هـاي مالیـم    هاي ارسالی بـه هندوسـتان از توتـون    بنابراین هرگاه توتون د.یآنان جور درآ

اد در هنـد  یـ ل بارش و رطوبت زیبه دلد کرد. دوم، اینکه باشد، احدي به آن اقبال نخواه

________________________________________________________
-1317(بهرامـی،  شـد.   اي به همین نام در ترکیه کشت می توتون صامسون، نوعی توتون مرغوب بود که در ناحیه-1

1316 :394(
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که هنگام بـاران خـراب نشـود و رنـگ      ده شوندیچیپهاي ما طوري محکم  سیگارت دیبا

» شـاپور «و » یزدانـی «، »شاه«هاي  سیگارت تغییر نکند. در این گزارش، تجارتخانهکاغذ 

     . هـاي فـروش سـیگارت ایرانـی در بمبئـی یـاد شـده اسـت         ترین کمپـانی  به عنوان مهم

تحمل یک ضرري کار  يدر ابتداباید یرانیتجار اکندیه میتوص به تجار ایرانیگر گزارش

دست آورده و ترتیب تهیه و  بهیدر هند و بمبئبازاري ج یتدرتا به را به خود هموار کنند 

  ).ش1320-52-18-30و31(آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، بندي و غیره را خوب ملتفت شوند.  جعبه

ش. در کویته بلوچسـتان درصـدد تـرویج    1311در سال » برادران گرجی«تجارتخانه 

هـزار قـوطی    200ان خواسـت بـا ورود   سیگارت ایرانی در هند برآمد و از کنسولگري ایر

مقوایی (لفافه سیگار) از برلن به ایران موافقت و همکاري کند تا این لفافه در طهـران بـا   

سند (آرشیو سازمان اسناد ملی ایران،توتون پر شده و از طریق زاهدان به هندوستان صادر گردد. 

240020716(  

بـود  نموده کنسولگري ایران اظهار بهبول ندر همین سال، کنسول بلغارستان در استا

که در صورت موافقت ایران، توتون ایران و بلغار تحت نظر متخصصین با هم ترکیب شود 

، در منـاطقی از جملـه ترکیـه    ن دورهیادست آید. در  به مطلوب ذائقه اروپاییانتا توتونی 

ون مرغـوب  ، رقابت نزدیکی در بازاریابی و عرضه توتـ در این تجارتفعال بین کشورهاي 

بـه درخواسـت مزبـور نـداد و      یران پاسخ مشخصـ یرسد دولت ایبه نظر موجود داشت. 

کنسولگري ایران در استانبول نسبت به عدم پاسخ بـه پیشـنهاد بلغارهـا از سـوي ایـران      

  )ش.1311-27-52و77-28و33(آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، نمود. هیگال
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دگی خود را براي واردات بخشی از اقالم ش. یک شرکت چینی نیز آما1315در سال 

که کیفیت و قیمـت آن مناسـب    غیرنفتی ایران، از جمله توتون سیگار ایرانی به شرط آن

کمپـانی  ز یـ ندر اسـتانبول  )260000526(آرشیو سازمان اسـناد ملـی ایـران، سـند     باشد اعالم کرد. 

تار خریـد توتـون   در سالونیک از طریق کنسـولگري ایـران خواسـ   » واردات توتون شرق«

(آرشـیو اسـناد وزارت   ایران و فروش آن در مراکز این کمپانی در پاریس و سایر کشورها شد. 

  )ش.1315-52-18-32امور خارجه، 

ــان ســال  ش. ســفارت ایــران در مصــر از وزارت امــور خارجــه خواســت  1315در آب

حقوق گمرکـی   اي از انواع توتون و سیگارت ایرانی را با کمک معافیت سفارت از مجموعه

در اسکندریه بفرستد تا در صورت موافقـت و پـذیرش   » جورج کیریاکو«براي تجارتخانه 

  )ش.1315-52-18-14(همان، این تجارتخانه، نسبت به صادرات توتون ایران به مصر اقدام شود.

ش. طرح قرارداد بین شرکت مرکزي در ایران و تاجري به نام حسـین  1318در سال 

توانست بر اسـاس   سال می 5گردید که طی آن، صبري پاشا به مدت  صبري پاشا منعقد

خشکبار و توتون به مصر و سودان  مقادیري کاالهاي ایرانی از جمله خرما، فرش، قوانین،

آالت و چاي در  صادر کند و در مقابل معادل بخشی از صادرات خود کاالهایی مانند آهن

در صورت تمایل، توتـون ایـران را عـالوه بـر      حدود سهمیه وارد کند. پاشا مختار بود که

عالوه وي مکلف بـود بـراي    مصر و سودان، در بازار سایر کشورها نیز به فروش برساند. به

عمـل   شناساندن محصوالت ایران در بازارهاي مصر و کشورهاي همجوار تبلیغات الزم بـه 

شیو سازمان اسناد ملـی ایـران   (آرآورد. این قرارداد در جلسه هیأت وزیران نیز به تصویب رسید. 

  )240001402سند 
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ش. شرکت فروشتال آلمان مستقر در ایران به نمایندگی بنگاه 1317-1318در سال 

تجاري کاوسل ویکروگه موفق به انجام معامله با دولت ایران و صـدور ده تـن توتـون بـه     

ي بـا دولـت   طـور پایاپـا   آلمان به قیمت هر کیلو یک مارك گردید. بهاي این معاملـه بـه  

محسوب شد. در همان زمان، نمایندگی بازرگانی دولت ایران در آلمان مأمور بازاریـابی و  

اما بـه نتیجـه چنـدان     ،آلمانی براي فروش توتون ایران شدهاي  ایجاد رقابت بین شرکت

اده مطلـوب طبـع   یران زید. توتون ایگرد حیتشر ین امر در گزارشیعلت ا مطلوبی نرسید.

نداشـت.  يه بـازار یروس يهاز گران بود و در رقابت با توتونیمت آن نیود و قها نبیآلمان

  )240015651(آرشیو سازمان اسناد ملی ایران، سند 

ش. کنسول ایران در ازمیر گزارش مبسوطی راجع بـه نمونـه   1318در شهریور سال 

تـی در نحـوه   هاي ارسالی ایران به این کنسولگري ارائه داد و خواستار ایجاد تغییرا توتون

در گـزارش  شـد.   یآنـاتول مرغـوب   يهابه منظور رقابت با توتونیرانیاهاي  کشت توتون

 1هاي ترابوزان و نیکاك نمونه توتون صامسون نسبت به دو نمونه توتونمزبور آمده است: 

تغییرات اساسی در وضع کشت و محل کشت ایـن توتـون داده    اما اگریلی بهتر است، خ

بایـد زرد و  ارسـالی   يهـا رنگ توتونن رو یاز اآید.  دست میتوجهی بهشود، نتایج قابل 

هـا بـه فوریـت و بـه      آتش زدن یک سیگارت ترکیبی از ایـن توتـون   نزدیک سرخ باشد و

بتـوانیم جـنس توتـون    اگـر  کـه  د داشت یتوان امین صورت میرد. در ایپذسهولت انجام 

اجات و طبع بازارهاي خارجه اصالح و خودمان را با استعداد شایانی که دارد مطابق احتی

آماده سازیم، خواهیم توانست بازارهاي خیلی عمده را براي صادرات توتون ایران تحصیل 

________________________________________________________
از انواع توتون-1
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هاي  دورهاعزام کرد و به ازمیررا اشخاص مستعد و آگاه توان ین منظور میا يبرا نماییم.

(آرشـیو  . ردکـ را برگـزار  عملی کشت توتون تحت سرپرستی و نظارت متخصصین خارجی 

  )ش.1318-52-4-16و18اسناد وزارت امور خارجه، 

ران در آن یـ توتـون ا  یابیـ مربـوط بـه بازار   یز در گزارشینکنسولگري ایران در عراق 

ش. انحصار دخانیات در عراق معمول نشده و 1318مهر ماه سال تا  که حدود اشاره دارد

در مقـرر يهـا اتیافت مالیدر که با استبوده ورود توتون و سیگارت به خاك عراق آزاد 

بـه طعـم   توجـه  این گزارش براي صـدور سـیگارت ایرانـی بـه عـراق      ان بوده است. یجر

(همـان  . را متـذکر شـده اسـت   هاي سیگارت  بندي و استحکام قوطی سیگارت، شکل بسته

  )ش.1318-52-4-14و15

 مشتري داشت. در این سـال، محمـد  ز ینش. توتون ایران در فلسطین 1317در سال 

کیسـه تنبـاکوي اصـفهان     400سعید الحاج عبد خواستار اعالم شرایط ایران براي خرید 

»درصد آن از نوع چهار دسته و مابقی از جنس اعـالء و قرمـز رنـگ باشـد.     25«شد که 

کنسولگري ایران در فلسطین و شرق اردن، خواستار حمایت اداره انحصار دخانیات ایران 

تشویق را  يار موفق شده است ویکه با زحمت بسکرد ت ین رابطه شکایو در ا از وي شد

هر دفعـه تنبـاکویی   است. اگرچه از ایران تنباکو خریده  کند و اوبه خرید تنباکوي ایران 

ن محمولـه  یشده اسـت. امـا آخـر   شکایت او باعث که حمل شده است، نواقصی داشته و 

ب زیان نامبرده هم شده که جنس سابق نبوده، موج گذشته از این ن تاجریا يبرا یارسال

، بلکـه تـاجر   نه فقـط محمـد سـعید الحـاج     نشود يریگ ین موضوع پیچنان چه ا است.
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ران در فلسطین از بین خواهد بازار فروش تنباکوي ایو خریدي نخواهد کرد  هم  يگرید

  )ش.1318-52-4-22(همان، رفت.

توتـون و  ش. تجارتخانـه اسـتیفانی در تهـران بـراي فـروش      1318در دي ماه سـال  

 -در شهر ونستون آمریکـا   -تنباکوي ایران در آمریکا با شراکت تجارتخانه بدل و پسران 

ران یر خارجه ایوزخواستار مساعدت سفارت ایران در واشنگتن با تجارتخانه بدل گردید. 

  )ش.1318-52-1تا 4-20، ن(هما. کرد این تقاضا موافقتبا 

از وزارت امور خارجه خواست بـا توجـه بـه    ش. وزارت دارایی 1318در آذر ماه سال 

بـراي خریـد توتـون خـارجی از      ]مجارسـتان [مناقصه اداره انحصـار دخانیـات هنگـري    

به انحصار دخانیات ایران نیـز اطـالع داده    ،فروشندگان مهم توتون از جمله بلغار و ترکیه

برده برابـري  هاي کشـورهاي نـام   هاي توتون صادراتی ایران را که با توتون شود که نمونه

نماید، با پیشنهاد الزم تهیه و ارسال دارد و در حد امکان تالش کند تا نظر کمیتـه را   می

شـود، نسـبت بـه     هاي خارجی اعزام می که از طرف دخانیات هنگري براي بررسی توتون

  )ش.1318-52-1تا4-36(همان، هاي ایران جلب نماید.  توتون

ز درخواست نمونه و بهاي توتـون داخلـی   ش. شرکت ایرانی اشکودا نی1319در سال 

براي صادرات نمود. در مکاتبات مربوط به درخواست این شرکت، مقـدار توتـون سـاالنه    

کیلو و بهاي  150000ش. 1319-1320براي صدور به کشورهاي خارجی در سال مالی 

ن اسناد ملی (آرشیو سازماریال براي هر کیلو متغیر بود.  40ریال تا  13ها از  فروش این توتون

  )240020540ایران، سند 
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در اوج جنگ جهانی دوم بنا بر تقاضاي نماینده وزارت دارایی ایران در آمریکا، مقـرر  

عدل توتون به عنوان نمونه به یک بنگاه تجاري که تقاضاي خریـد   100شد ایران حدود 

امـا از  . دکنـ ، ارسـال  توتون و نمایندگی انحصاري فروش توتون ایران در آمریکا را داشت

ایام جنـگ   در هاي زیاد حمل و نقل هزینهل یبه دلدر نهایت درخواست شده عدل  500

کیلو توتون از چهـار نـوع    24، حدود عیخرید قط درخواست فقدان و هزینه انبارداري و 

آن اداره صادرات توتون و تنباکو به نیویورك ارسال گردید کـه  توسط صامسون و رشتی 

ش.) اظهار 1312(د. در گزارش وزارت بازرگانی به وزارت امور خارجه در دریا غرق ش هم

سال  20تنباکو، سیگار و سیگارت در ردیف کاالهایی است که طی ،توتون که شده است

اخیر از ایران به آمریکا صادر شـده و در صـورت افـزایش تسـهیالت و امتیـازات، امکـان       

ل توتـون، قـرار بـود بـراي سـال      صدور آنها بیشتر خواهـد شـد. طبـق تخمـین اداره کـ     

شود.  ش. حدود دویست و پنجاه هزار کیلو توتون صادراتی از انواع آن آماده صدور 1321

  )240020516(همان، سند 

ش. قراردادهایی بین وزارت دارایی ایـران و چنـد شـرکت    1319-1320هاي  در سال

ش یکصد تن توتـون  خارجی به منظور فروش توتون ایران منعقد شد؛ از جمله پیمان فرو

موجود ایران در هامبورگ به تجارتخانه هولمان و شرکاء به نمایندگی تجارتخانه هاینریخ 

 4145وزارتخانـه تعـداد   قرارداد بدین شرح بـود:  بخشی از مفاد آن  ،مقیم تهران ،روست

کیلـو کـه هـزار     100000عدل توتون سیگارت موجوده در هامبورگ را به وزن تقریبـی  

ه یک، دو هزار عدل درجه دو و یک هزار و صـد و چهـل و پـنج عـدل آن     عدل آن درج

بهاي توتـون   زیننماید.  فروشد و خریدار خریداري می درجه سه است، به بهاي معینه می
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نامبرده طبق توزین ثانوي که در هامبورگ با حضور نماینده بازرگانی دولت ایران تـوزین  

محسـوب   1ز قرار هر کیلو هشـتاد فینـک  خواهد شد، پس از وضع دو درصد بابت ظرف ا

  خواهد شد.

همچنین طی مذاکراتی که بین وزارت دارایی ایران و نمایندگی بازرگانی شـوروي در  

کیلو توتون سـیگار مـانی    583000اي مبنی بر معامله حدود تهران انجام شد، قرار اولیه

بـا   3و تنکـاء  شـامل توتـون در انـواع صامسـون، تربیزنـد، تـیکالك، رشـتی        2پوله شده،

کیلویی از همان انواع گذاشته  25هاي  هاي مختلف و مقداري توتون دیگر در عدل قیمت

یک دالر  -ریال  30ترین آنها، توتون صامسون درجه یک به قیمت هر کیلو  شد که گران

عالوه براي فروش مقدار قابـل تـوجهی توتـون مـانی پولـه       ذکر شده است. به -آمریکایی

ین که طبق اظهار نماینـده وزارت دارایـی بـراي تهیـه سـیگار برگـی و       نشده درجات پای

  توتون پیپ قابل مصرف است، اعالم آمادگی شد.

از نـوع   -تن توتون ایـران   375در موردي دیگر، کنسرسیوم کامپساکس براي خرید 

 30و نیـز ارسـال آن بـه بـازار اسـکاندیناوي و پرداخـت        -توتون رشتی و تنکاي قدیمی

اعالم آمادگی کرد. وزارت دارایـی بـا    -لیره انگلستان - رزها به وسیله ا توتون درصد بهاي

بررسی موضوع، معامله را به نفع ایران دانست و برآورد کـرد کـه در صـورت انجـام ایـن      

لیره انگلیسی سود خواهـد کـرد. طبـق     14376ریال و  2723665معامله، ایران معادل 

تواند  نرسید، زیرا وزارت دارایی اشعار داشت که نمیمندرجات سند، این معامله به انجام 

________________________________________________________
ک صدم ماركیگ: واحد پول کشور آلمان معادل ینیا فیفینک -1

  Manipulateشده /  يفرآور-2

  انواع مختلف توتون-3
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ریـال بـه فـروش برسـاند.      21هاي مورد تقاضاي کامپساکس را به بهایی کمتـر از   توتون

  )240011747(همان، سند 

ش. کنسـول فنالنـد در ایـران آمـادگی کشـور متبـوع خـود را بـراي         1319در سال 

در مقابل آن به ایـران اعـالم داشـت.    تن توتون ایران و صدور کاغذ سیگار  60خریداري 

در مورد قبول یا رد این تقاضا از سـوي ایـران، اطالعـی در دسـت     ) 240008656(همان، سند 

  نیست.

ش. ایران درصدد بازاریابی براي فـروش مـواد دخـانی بـه افغانسـتان      1318در سال 

یاد اکثر اهـالی  برآمد. در راستاي این تصمیم، کاظمی سفیر ایران در کابل با اشاره به اعت

هاي ساخت هنـد و لنـدن در افغانسـتان     و سیگارت -نوعی قلیان -» چلم«افغانستان به 

باشـد، ممکـن    چون توتون سیگارت ایرانی مورد پسند معتادین سیگارت می«نویسد:  می

هاي ایران، بیشتر توجهی به آن شود و رواجی پیدا  است در صورت موجود بودن سیگارت

درخواست اعزام یک نماینده به کابل بـراي مطالعـه وضـعیت بـازار ایـن      در ادامه، »کند.

شود. فردي  کشور و انجام اقداماتی براي ترویج سیگارهاي ایرانی در افغانستان مطرح می

هزار عدد سیگارت و سیگار بـرگ بـا منظـور     100به نام مارکف مقدم از ایران به همراه 

ایران به افغانستان بـه ایـن کشـور اعـزام      % تخفیف صدور کاالهاي دخانیاتی 50داشتن 

  شد.

تأسـیس و  «ها معطوف بـه   بر طبق اظهارات وزیر دارایی ایران، هدف دیگر این رایزنی

هـاي   هاي سیگارپراکنی در داخله افغانستان بـراي مصـرف توتـون    کار انداختن ماشین به

 يداریخرسیگارت  آالت تعدادي ماشیندولت بود. پس از انحصار دخانیات ایران، » ایرانی
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هـاي مـازاد در افغانسـتان     وزارت دارایی درنظر داشـت از ایـن دسـتگاه   و حال بود کرده 

بازار دائمـی بـراي    ران و فروش آن در افغانستانیصدور توتون اتا افزون براستفاده کند. 

  )240015196(همان، سند آورد.بدست آن کشورهاي مجاور در افغانستان و توتون ایران 

  

  هنتیج

دوره پهلوي اول سرآغاز حرکت اقتصاد ایران به سوي اقتصاد تک محصولی و وابسـته  

اي بـه خـود گرفـت و بـا      به نفت بود. از سوي دیگر، مداخله دولت در اقتصاد، شکل تازه

ها، وارد  گسترش نقش کنترلی دولت در این زمینه و انحصار تجارت در بسیاري از عرصه

تجـارت   ،از اقتصاد ییهار انحصارات در بخشیتحت تأث، با این وجودمرحله جدیدي شد.

  محصوالت غیرنفتی ایران از جمله توتون نیز مدنظر قرار گرفت.

 بود. در منطقهد رقبایشدرقابت بان یدست به گرتجارت خارجی توتون در این دوره 

کشوري چون ترکیه در حوزه کشت و صنعت و صادرات توتون بسیار فعال بـود. بـا ایـن    

کـه رایزنـی    ل تالش براي بازاریـابی توتـون ایرانـی همـواره مـورد توجـه بـود، چنـان        حا

کردند. این  هاي بازرگانی ایران در نقاط مختلف جهان در این زمینه فعالیت مینمایندگی

گرفت که اولـی در حـوزه مناسـبات     ها کشورهایی چون آلمان و ترکیه را دربر می رایزنی

ه پهلوي اول بسیار مورد توجه بود و دومی عالوه بر روابـط  تجاري و سیاسی ایران در دور

ها تا آن سـوي   همسایگی، در صادرات توتون نیز مطرح بود. عالوه بر این، بازاریابی ایرانی

  ها در کشورهاي حوزه اسکاندیناوي و آمریکاي شمالی نیز فعال بود. آب
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تجـارت جهـانی    ها بیشتر تابع شرایط مختلفی چـون وضـعیت   موفقیت در این عرصه

طـور کلـی پیـروي از اصـل همزیسـتی       شرایط سیاسی و اوضاع داخلی تجـارت بـود. بـه   

آمیز و پرهیز از درگیري و مناقشـه بـا همسـایگان در بعـد سیاسـت خـارجی و        مسالمت

هاي  افقروي سوم غیر از بریتانیا و شوروي،همچنین تالش براي برقراري ارتباط با یک نی

یري روابط تجاري جدید براي ایران گشود. البته باید توجه داشـت  گ را براي شکل ياتازه

که در این مقطع زمانی، برخالف دوره قاجاریه، توتون تا حدي اهمیت خود را بـه عنـوان   

یک کاالي استراتژیک از دست داده بود و همین مسأله، تجارت خارجی این کاال را متأثر 

  نمود. می
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  منابع و مآخذ

  ها:کتاب

مجموعـه قـوانین و مقـررات    )، 1362ل تنقیح و تـدوین قـوانین و مقـررات (   اداره ک

  تهران: نخست وزیري.واردات و صادرات، 

چـاپ اول   )1828-1914روابط بازرگـانی روس و ایـران (  )، 1369انتنر، مروین ل. (

  احمد توکلی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدي.

تهـران:   المعـارف فالحتـی،   روستایی یا دائره فرهنگ)، 1316-1317بهرامی، تقی (

  شرکت چاپ خودکار.

چـاپ اول، تهـران:    تجار، مشروطیت و دولت مدرن،)، 1384ترابی فارسانی، سـهیال ( 

  نشر تاریخ ایران.

تهران:  ،چاپ اول توسعه و نوسازي در دوره رضا شاه،)، 1373خو، محمدرضا ( خلیلی

  جهاد دانشگاهی.

  تهران: نیما. ها، ها و ارزش فرهنگ تاریخی سنجش)، 1367دیانت، ابوالحسن (

تهـران:  ،چـاپ اول  تجارت در دوره قاجاریه،)، 1380رنانی، قاسم و قنبرعلی کرمانی، (

  انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.

: صـبوري، تهـران  عبدالعظیمترجمه: یا ایران نو، کبیر شاهرضا)، 1344ساتن، الوین (

  چاپخانه تابش.

  1304، احصائیه تجارتی ایران سالنامه

  [بی جا]. ،کشت و صنعت توتون در ایرانشرکت دخانیات ایران [بی تا]، 

تاریخچـه معـامالت   )، 1355شرکت سهامی معـامالت خـارجی وزارت امـور خارجـه (    

  [بی جا]: وزارت بازرگانی. خارجی ایران،

ران: سـازمان  تهـ  اسنادي از روابط ایـران و ترکیـه،  )، 1382صلح میرزایی، خدیجـه ( 

  اسناد و کتابخانه ملی ایران.

  چاپ اول، یعقوب آژند، تهران: گستره. تاریخ اقتصادي ایران،)، 1362عیسوي، چارلز (

اسنادي از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضـا  )، 1380محمدي، احمد ( گل

  تهران: اداره کل آرشیو اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور. شاه،
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اسـنادي از  )، 1380رسـانی دفتـر رئـیس جمهـور (     مـدیریت و اطـالع   معاونت خدمات

  جلد اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. هاي بلدي تجار و اصناف، انجمن

 1305-1311اسنادي از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه ()، 1380(

  .سازمان چاپ و انتشاراتتهران:  هـ.ش)،

  

  اسناد:

  ایران. وزارت امور خارجهآرشیو اسناد 

  .آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
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سال دوازدهم، شمارة 45 ـ زمستان 1389، صص 114 - 91

صادرات توتون در عصر پهلوي اول(

_______________________ زهره شيرينبخش((

چکيده

توتون و تنباکو در گذشته يکي از محصولات مهم صادراتي ايران بهشمار ميآمد و شرايط اقليمي مساعد براي کشت اين محصول در برخي نقاط ايران، زمينه را براي گسترش صنعت و تجارت توتون فراهم ميساخت.

در دوره پهلوي اول، همزمان با انحصار خريد و فروش توتون توسط دولت، تلاشهايي براي بازاريابي و صدور اين محصول در بازارهاي جهاني صورت گرفت که گاه با موفقيت همراه بود.

اين مقاله تلاش دارد به بررسي گوشهاي از تکاپوهاي دولت پهلوي اول در عرصه تجارت خارجي توتون، برخي موانع موجود در مسير صدور اين محصول و تلاش براي تسهيل صادرات ايران در اين زمينه بپردازد.

واژگان کليدي: توتون، تنباكو، پهلوي اول، تجارت خارجي، انحصارات بازرگاني.

مقدّمه

ورود توتون به ايران سابقه طولاني دارد. توتون و تنباكو در اواخر قرن شانزدهم از اروپا وارد خاورميانه شد و به رغم كوششهايي براي ممنوعيت آن، به سرعت توسعه يافت. در اوايل قرن هفدهم، ايرانيان روش سيگار كشيدن را به وسيله آب (قليان) كشف كردند و عليرغم اعمال محدوديت ورود و استعمال آن از سوي حکومت شاه عباس، در جنوب کشور به كشت آن پرداختند. (عيسوي، 1362: 384)

در دوره قاجار، توتون و تنباکو يکي از بهترين اقلام صادراتي ايران محسوب ميشد و خريد و فروش آن باعث اشتغال هزاران نفر گرديد. اين محصول در روستاها نيز يکي از محصولات پردرآمد بود و خريد به موقع آن با قيمت مناسب از سوي دولت، به عاملي مؤثر براي کسب درآمد و افزايش کشت اين محصول تبديل شد.

در اين دوره، بخش اعظم توتون و تنباکوي ايران، يعني حدود   آن به عثماني صادر ميشد. مقدار عمده آن، شامل تنباکوي قليان ميشد که در عثماني و مصر بسيار مطبوع بود. اين تنباکو عمدتاً در شهرهاي شيراز، همدان، اصفهان و کاشان بهعمل ميآمد. اهميت صادرات توتون به قدري بود که ميتوانست بهترين محصول صادراتي ايران قلمداد شود و بخش مهمي از درآمد سالانه کشور را به خود اختصاص دهد. اين محصول چه در داخل و چه خارج از کشور همواره کالايي حائز اهميت و سودآور بود. (رناني ـ کرماني 1380: 373-369)

در ايران سه نوع توتون توليد ميشد: اولين نوع آن به نام «تنبك» يا «تنباكو» معروف بود كه در قليانكشي استفاده ميشد، دوم «توتون چپق» بود و نوع سوم هم براي ساخت «سيگارت» مورد استفاده قرار ميگرفت. توزيع جغرافيايي آنها هم به اين قرار بود: تنبك در جنوب فارس، اصفهان، كاشان، قم و نهاوند؛ توتون در كرمانشاه و كردستان و توتون سيگار در گيلان، مازندران، گرگان و آذربايجان. (عيسوي، 1362: 385-384)

توتون بر اساس مصرف بر چند قسم بود: توتون سيگار، توتونهاي سيگار برگ تنباكو، توتون چپق، توتون پيپ، توتون جويدني و انفيه. توتونهاي تجاري نيز كه نوع مشخص آن، توتون ماخوركا (توتون کم کيفيت) بود و در روسيه كشت ميشد. (شرکت دخانيات ايران، [بي تا]: 39-36)

توسعه و نوسازي نظام تجاري ايران

در سالهاي اوليه دهه 1300 شمسي، مجلس اول شوراي ملي براي اصلاح وضعيت اقتصادي كشور دست به اقداماتي زد كه از جمله آنها، استخدام يك هيأت آمريكايي به سرپرستي دكتر ميلسپو بود. وي مسأله اصلاحات گمركي را مورد توجه قرار داد و طي مصاحبهاي اعلام كرد تلاش خود را براي افزايش صادرات از طريق بهبود راهها و صدور كالاهايي چون قالي، پنبه، تنباكو، برنج، ابريشم، حبوبات و ساير مواد خام پيگيري خواهد كرد. طبعاً حمايت از تجار داخلي گام مؤثري در افزايش تجارت خارجي بود.

در اسفند سال 1309 به علت کسري شديد موازنه بازرگاني خارجي و تأمين مخارج و هزينههاي لازم براي احداث راه آهن سراسري، راههاي شوسه و مخارج دفاعي که ضرورت کنترل ارز را الزامي ميساخت، «قانون انحصار بازرگاني خارجي» به تصويب رسيد. (اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات، 1362: 246) در 20 اسفند همان سال «متمم قانون انحصار تجارت خارجي ايران» در 18 ماده به تصويب رسيد که به موجب آن دولت مجاز شد حق وارد کردن محصولاتي را که خود نميخواست مستقيماً عهدهدار شود، به وسيله جوازهاي مخصوص به اشخاص يا مؤسسات تجاري واگذار کند. همچنين وارد کردن هر نوع محصولات طبيعي و يا صنعتي خارجه به ايران مشروط به شرط حتمي صادر کردن محصولات طبيعي و يا صنعتي ايران در حدود قيمت صادرات مذکور بود. (همانجا: 2)

نخستين قانون مربوط به انحصار دخانيات در سال 1294 شمسي به تصويب مجلس رسيد. بعدها در سالهاي 1302ش. و 1307ش. در اين قانون تغييراتي داده شد و موازين مربوط به انحصار تحكيم گرديد. بر اساس قانون مصوب اسفند سال 1307ش. حق واردات و صادرات، خريد و فروش، ساختن و نگاهداري، حمل و نقل «اجناس دخانيه»، «انواع كاغذ سيگار و متفرعات آن» در سراسر كشور در اختيار دولت قرار گرفت و مالياتهايي به عنوان «حق انحصار» وضع شد. (همانجا: 47)

پيش از تصويب نهايي اين لايحه در تاريخ 25 تير 1306ش. «هيأت متحده توتون فروش تهران» (صنف سيگار فروش) در نامهاي خطاب به شاه، به لايحه انحصار دخانيات اعتراض كرده و از او خواستند براي جلوگيري از نابودي «يك ميليون جمعيت اين صنف از تاجر و دكاندار و كارگر»، عامه افراد اين صنف را به عواطف شاهانه مفتخر كند. (اسناد رياست جمهوري، 1380: 211)

در سال 1315 يک گروه بيست نفره از کارشناسان يوناني براي توسعه توتونکاري و نظام بخشيدن به اين امر استخدام شدند و در مهر سال 1316 نيز «مؤسسه انحصار دخانيات» تأسيس شد. (شرکت دخانيات ايران، [بيتا]: 89)

صادرات توتون مانند هر كالاي ديگري در سالهاي مختلف تحت تأثير عوامل گوناگون دچار كاهش يا افزايش ميشد. مثلاً صادرات به روسيه به ترتيب در سال 1910-1909م. (1289-1288ش.) 486 هزار روبل، در سال 1911-1910م. 518 هزار، در سال 1912-1911م. 334 هزار، در سال 1913-1912م. 437 هزار و در سال 1914-1913م. 500 هزار روبل بوده است. (انتنر، 1369)

كل صادرات ايران در سالهاي 1306- 1305 در «توتونهاي بزرگ» به ترتيب 2822000 و 1948000 قران بود و واردات كشور در سال 1305 در زمينه «توتون و سيگارت»، 2250000 قران و در سال 1306به ارزش 2248000 قران بود. (وزارت بازرگاني، 1355: 15-14) درحالي كه حجم كلي تجارت خارجي ايران در سال اقتصادي 1309- 1308ش. / 1930-1929م. 396/1 تن متريك
 و در سال 1310-1309ش. / 1931- 1930م. 900 تن متريك تنباكو و توتون بود. (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1380: 310)

البته در دوره پهلوي، برخلاف دوره قاجار، توتون ديگر به عنوان يك كالاي استراتژيك و در زمره اقلام مهم صادراتي ايران محسوب نميشد. به عنوان مثال،درحالي كه در سال 1317- 1316ش. آمريكا با 124 ميليون تن، نخستين كشور صادركننده توتون محسوب ميشد، كل صادرات توتون ايران در اين سال تنها 5 ميليون تن بود. (بهرامي، 1317-1316: 399) اين مسأله در ساير آمار و ارقامي كه از صادرات ايران در دوره پهلوي اول موجود است، به چشم ميخورد و نشان ميدهد توتون عمدتاً جزء اقلام مهم صادراتي نبوده است؛ بهويژه اينكه در اين زمان نفت به عنوان يك كالاي مهم براي صادرات مورد توجه قرار گرفت. مثلاً در فهرست صادرات ايران كه برحسب اهميت کالاها تهيه شده است، توتون و تنباكوهاي ساخته شده با قيمت 587000 قران در سال 1303ش. و 444000 قران در سال 1302ش. تقريباً در انتهاي فهرست قرار دارد. در همين سال، صادرات نفت و بنزين و ساير روغنهاي نفتي با رقم 383050000 قران در صدر جدول قرار گرفته است. واردات تنباكو و توتون در سال 1303ش. 2675000 قران و در سال 1302ش. 2332000 قران بود. (سالنامه احصائيه تجارتي ايران، 1304)

در سال 1303ش. صادرات تنباكو و توتون برگ يا كوبيده به خارج از كشور، جمعاً 3478979 قران بود كه در اين ميان به ترتيب مصر و بينالنهرين با 2712821 و 457490 قران و سپس تركيه با 62214 قران، بيشترين مقدار را از ايران وارد كردند. در مورد صادرات سيگارت كه حجم كلي آن 32852 قران بود، نيز روسيه با اختلاف زيادي با 30464 قران، بيشترين واردات سيگارت را از ايران داشت و سرانجام در مورد ساير تنباكو و توتونهاي ساخته شده كه رقم كلي آن 587570 قران بود، باز هم روسيه با مقدار 572599 قران واردات از ايران در صدر قرار داشت. (سالنامه احصائيه تجارتي ايران،1304) در سال 1319- 1318ش. نيز درآمد حاصله ايران از صدور دخانيات 180000000 ريال بود. (ساتن، 1344: 354)

بهطور كلي در دوره پهلوي اول، توسعه و نوسازي شبكه نظامي كشور در صدر توجه دولت قرار داشت، توسعه صنعتي در مرتبه دوم و توسعه كشاورزي در پايينترين رده سياست و هزينههاي دولتي بود. به اين ترتيب، روشن است كه صادرات محصولات كشاورزي نيز چندان مورد توجه نبود. با اين حال اين بدان معني نيست که در دوره مورد بحث هيچگونه تلاشي براي صدور محصولات کشاورزي ايران از جمله توتون و تنباکو صورت نگرفته است. در ادامه به گوشهاي از اين تکاپوها اشاره ميشود.

چالشهاي پيش روي تجارت و صادرات توتون

همانگونه كه اشاره شد، پس از وضع قانون انحصار دخانيات، دولت به عنوان متولي کليه مبادلات تجاري و حل و فصل مشكلات مربوط به آن تبديل شد. اين امر جداي از تأثيرات سوء آن بر اقتصاد كه موضوع اين مقاله نيست، دولت را در عرصه صادرات و در تقابل با تجار داخلي در معرض مشكلاتي قرار ميداد که در ادامه نگاهي به برخي از اين چالشها خواهد شد.

يكي از مشكلات رايج در صادرات، نوساناتي بود كه گاه در مورد نرخ حقوق گمركي رخ ميداد. در سال 1304ش. اخذ حقوق گمركي اضافه بر مقدار توافق شده از تجار ايراني صادركننده تنباكو به عراق، موجب بروز نارضايتيهايي شد و وزارت امور خارجه نرخ دقيق ميزان حقوق گمركي را از اداره كل گمركات درخواست نمود. طبق گزارش اداره گمرك در اين سال، صادرات ايران به عراق شامل توتون چپق (مني 50-7 قران) توتون چپق بريده شده (توتون سائيده شده براي چپق 65-1 قران هر كيلو) و توتون برگي (95-1 قران هر كيلو) بود. درحالي كه عملاً بيش از اين مقدار از تجار ايراني اخذ ميشد. (آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند 240005901)

در سال 1305ش. بخشنامه جديدي درخصوص اخذ ماليات از توتونهاي صادراتي صادر شد، مبني بر اينكه: «امتزاج چوب تنباكو به توتون چپق ممنوع است و اگر كشف شود، عين جنس ضبط و با اجازه مخصوص مركز در حضور شهود تلف خواهد شد». اين اقدام با توجه به تركيب غيرقانوني مواد خارجي با توتون چپق صورت گرفت و ميلسپو براي جلوگيري از اين عمل، تجار را مكلف نمود تهيه و سائيدن توتون را با حضور مفتش انجام دهند. (همان، سند 240014821)

در سال 1307ش. دولت عراق باز هم موانعي براي ورود توتون ايران به اين کشور بهوجود آورد و آن، افزايش حقوق گمرکي بر توتونهاي ايراني بود. طبق نامه وزارت ماليه، دليل نارضايتي ايران «افزايش چهار آنه
 نسبت به هر کيلوگرم توتونهاي ساخته نشده خارجه است. در صورتي که توتونهاي داخله فقط يک آنه تاکس [ماليات] تحديد
 اضافه شده است. از احصائيه رسمي گمرک عراق به خوبي معلوم ميشود که ايران در واقع تنها مملکتي است که توتون ساخته نشده به عراق حمل ميکند. لذا راه اين فرض براي دولت باز است که اقدام دولت عراق از لحاظ جلوگيري از واردات مزبور است. توضيح آنکه از ميزان کل 17276 کيلوگرم توتون، 17335 کيلوگرم [احتمالاً عدد اشتباه است] به اسم ايران و از 190 کيلوگرم تنباکو، 183 کيلو متعلق به ايران بوده است، 41 [کيلو] گرم توتون و 7 کيلوگرم تنباکوي بقيه از سوريه و عربستان،آنهم ظاهراً به توسط مسافرين وارد شده است.» 

از آنجا كه عراق پس از جنگ جهاني اول و تجزيه تركيه جزء حوزه تجارت انگلستان بهشمار ميرفت، ايران مراتب اعتراض خود را به مسأله افزايش ماليات بر اجناس ايراني به اطلاع سفارت انگلستان در تهران رساند و تهديد کرد ميزان حقوق ورودي اجناس متعلق به عراق را اضافه خواهد کرد.» (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه،11و7- 5-38-1307ش.) اين رويه تلافيجويانه احتمالاً به رقابت ايران و انگليس در منطقه مربوط بود كه گاه بر تجارت در اين حوزه تأثير ميگذاشت.

پس از انحصار دخانيات، دولت ايران نسبت به مسأله قاچاق توتون و تنباكو مراقبت بيشتري بهعمل آورد. در سال 1310ش. در گزارش كنسولگري ايران در طرابوزان به اداره انحصار دخانيات كردستان و كرمانشاه، خطر ورود قاچاق توتون طرابوزان به ايران را به علت رکود خريدار براي آن در داخل ترکيه گوشزد کرد. طبق اين گزارش، توتون طرابوزان در داخل مرزها هم چندين بار به صورت قاچاق وارد شده بود. گزارشگر اضافه ميکند که دولت ترکيه براي ساکت کردن رعايايش به صورت محرمانه به آنان كمك ميکند تا توتون خود را از حدود تركيه خارج و بهطور قاچاق وارد خاك عراق و ايران نمايند. در واقع دولت ايران به نوعي با مسأله قاچاق دولتي توتون از سوي حكومت تركيه روبهرو بود. (آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند 240020540) 

در سال 1309ش. تجار صادركننده تنباكوي اصفهان به اداره کل انحصار دخانيات دولتي در مورد شايعه واگذاري امتياز انحصار صادرات تنباكو به خليل بک، يكي از اتباع سوريه اعتراض كردند. البته وزارت ماليه، موضوع را تكذيب کرده و اعلام شد نسبت به صادرات تنباكو دستورات لازم و تسهيلات مقتضيه صادر خواهد شد.» (همان، سند 240014957)

اگرچه وقايع بعدي نشان داد اين تكذيبيه درست نبود و در سال 1311ش. به استناد قانون انحصار دولتي دخانيات، صدور انحصاري بخشي از كل محصول ولايت اصفهان «تحت شرايط معينه و در ازاي تعهدات و التزامات چندي» به خليل بك معتوق مزبور واگذار شد. (همان، سند 240020716)

واگذاري اين امتياز بار ديگر با مخالفت گروهي از تجار اصفهان مواجه شد و از اداره ماليه اصفهان خواستار شدند امتياز مزبور به خودشان واگذار شود که مورد قبول واقع نشد. در پي تهديد عدم فروش تنباکو به دولت نيز اداره مزبور پاسخ داد که حاضر است: «تنباكوي درجه اول را مني سيزده قران از تجار بخرد، يك شاهي هم زيادتر نميتواند بدهد» بدين ترتيب، تجار شاكي موفق به لغو امتياز تبعه سوري نشدند. (همان، سند 240013454)

پس از تصويب قانون انحصار دخانيات، تجار براي صدور تنباکو نياز به كسب مجوز از اداره انحصار دخانيات داشتند. اين روال اسباب دردسر تجار و حتي کشتکاران تنباکو را فراهم ميکرد. چنانكه در آذر سال 1311ش. تاجر بوشهري به نام علياكبر سيدزاده كازروني از مسئولين امر تقاضاي صدور اجازه حمل 300 بل تنباكوي منطقه دشتي و دشتستان به خارج از كشور را داشت و از تأخيرهاي پيش آمده ابراز شکايت ميکرد که اين امر زيان تاجر و زارعين را در بردارد. در پاسخ، مؤسسه انحصار دخانيات اعلام كرد كه درحال بررسي و مطالعه موضوع 300 بل تنباكوي مورد اشاره اين تاجر است.

موضوع صادرات توتون به تركيه و عراق، در حدود سالهاي 1312ش. پس از حذف تصديق ورود به مملكت خارجه تسهيل شد. اما رقابتهايي که در اين مسير وجود داشت، اشکالاتي را پديد ميآورد. ميرزا محمود اوطميشي، از تجار فعال در نامهاي به اداره کل تجارت (14 آبان 1312ش.) اشاره دارد «محصول ولايت ساوجبلاغ و مجاور آن با توتونهاي مخصوص سرحدي مجاور عراق و تركيه مشابهت تام دارد و تشخيص آن در مملكتين مذكور غيرقابل است. عمل توتون به مملكتين امكان دارد، به نحوي كه از سرحدات مجاور از قبيل سرحدات شاپور و قره عين براي تركيه و سرحدات خانه، وزنه و سردشت براي عراق در قراء مجاور ايران به اسم محصول مملكتين مزبور با معاونت تجار آنها توتون را به معرض فروش درآورد... با اين حال صادرات، علاوه بر عدم امكان خروج مال آنجاها به اسم محصول خارجه و بُعد مسافت چطور ميشود اقدام به صادرات توتون اين ولايت كرد.» (صلح ميرزايي، 1382: 113-112)

در گزارش كنسول ايران در تركيه به تاريخ 2 بهمن 1317ش. براي مقامات ايراني،به تمايل ترکيه به تجارت با ايران در زمينه توتون اشاره شده است: مديركل انحصار دخانيات تركيه اعلام آمادگي کرده است پنجاه هزار كيلو تنباكو از ايران در قبال خريد جنس ديگري از تركيه خريداري نمايد، حتي چون دولت ايران فاقد توتون به خوبي توتون صامسون
 هستند، ترکيه ميتواند در عوض تنباكو، توتون صامسون به آنها بدهد. (همان، 1382: 198-196)

قراردادهاي خارجي و بازاريابي براي توتون ايراني

در سالهاي مورد بحث، تلاشهايي هرچند پراكنده براي بازاريابي و معرفي توتون ايراني در ساير كشورها از سوي سفارتخانهها، كنسولگريها و نمايندگيهاي بازرگاني ايران انجام ميشد و گاه ميان دولت ايران و نمايندگان شركتهاي بازرگاني مستقر در ايران و يا شركتهاي خارجي مذاكرات و قرارهايي براي مبادله صورت ميگرفت. در دوره پهلوي، سياست دولت بيشتر معطوف به گسترش صنايع بود و به بخش كشاورزي توجه كمتري ميشد و اين نكتهاي است كه بايد همواره در بحث مبادلات محصولات غيرصنعتي به آن توجه نمود.

در يكي از گزارشهايي که احتمالاً از کنسولگري ايران در بمبئي يا کراچي به وزارت خارجه ارسال گرديده است، به مواردي در مورد صدور توتون و سيگارت ايراني به هندوستان اشاره شده است. در بخشي از اين گزارش تأکيده ميشود: «توتونهاي ايراني که مخصوص هندوستان فرستاده ميشوند، بايد کاملاً گرم و گيرنده باشند. تا با طبع آنان جور درآيد. بنابراين هرگاه توتونهاي ارسالي به هندوستان از توتونهاي ملايم باشد، احدي به آن اقبال نخواهد کرد. دوم، اينکه به دليل بارش و رطوبت زياد در هند بايد سيگارتهاي ما طوري محکم پيچيده شوند که هنگام باران خراب نشود و رنگ کاغذ سيگارت تغيير نکند. در اين گزارش، تجارتخانههاي «شاه»، «يزداني» و «شاپور» به عنوان مهمترين کمپانيهاي فروش سيگارت ايراني در بمبئي ياد شده است.      گزارشگر به تجار ايراني توصيه ميکند تجار ايراني بايد در ابتداي کار تحمل يک ضرري را به خود هموار کنند تا به تدريج بازاري در هند و بمبئي بهدست آورده و ترتيب تهيه و جعبهبندي و غيره را خوب ملتفت شوند. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، 31و30-18-52-1320ش.)

تجارتخانه «برادران گرجي» در سال 1311ش. در كويته بلوچستان درصدد ترويج سيگارت ايراني در هند برآمد و از كنسولگري ايران خواست با ورود 200 هزار قوطي مقوايي (لفافه سيگار) از برلن به ايران موافقت و همكاري كند تا اين لفافه در طهران با توتون پر شده و از طريق زاهدان به هندوستان صادر گردد. (آرشيو سازمان اسناد ملي ايران،سند 240020716)

در همين سال، کنسول بلغارستان در استانبول به کنسولگري ايران اظهار نموده بود که در صورت موافقت ايران، توتون ايران و بلغار تحت نظر متخصصين با هم ترکيب شود تا توتوني مطلوب ذائقه اروپاييان بهدست آيد. در اين دوره، در مناطقي از جمله ترکيه بين کشورهاي فعال در اين تجارت، رقابت نزديکي در بازاريابي و عرضه توتون مرغوب وجود داشت. به نظر ميرسد دولت ايران پاسخ مشخصي به درخواست مزبور نداد و کنسولگري ايران در استانبول نسبت به عدم پاسخ به پيشنهاد بلغارها از سوي ايران گلايه نمود. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، 33و28-77و52-27-1311ش.)

در سال 1315ش. يك شركت چيني نيز آمادگي خود را براي واردات بخشي از اقلام غيرنفتي ايران، از جمله توتون سيگار ايراني به شرط آنكه كيفيت و قيمت آن مناسب باشد اعلام كرد. (آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند 260000526) در استانبول نيز کمپاني «واردات توتون شرق» در سالونيک از طريق کنسولگري ايران خواستار خريد توتون ايران و فروش آن در مراکز اين کمپاني در پاريس و ساير کشورها شد. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، 32-18-52-1315ش.)

در آبان سال 1315ش. سفارت ايران در مصر از وزارت امور خارجه خواست مجموعهاي از انواع توتون و سيگارت ايراني را با کمک معافيت سفارت از حقوق گمرکي براي تجارتخانه «جورج کيرياکو» در اسکندريه بفرستد تا در صورت موافقت و پذيرش اين تجارتخانه، نسبت به صادرات توتون ايران به مصر اقدام شود. (همان، 14-18-52-1315ش.)

در سال 1318ش. طرح قرارداد بين شركت مركزي در ايران و تاجري به نام حسين صبري پاشا منعقد گرديد كه طي آن، صبري پاشا به مدت 5 سال ميتوانست بر اساس قوانين، مقاديري كالاهاي ايراني از جمله خرما، فرش، خشكبار و توتون به مصر و سودان صادر کند و در مقابل معادل بخشي از صادرات خود کالاهايي مانند آهنآلات و چاي در حدود سهميه وارد كند. پاشا مختار بود كه در صورت تمايل، توتون ايران را علاوه بر مصر و سودان، در بازار ساير كشورها نيز به فروش برساند. بهعلاوه وي مكلف بود براي شناساندن محصولات ايران در بازارهاي مصر و كشورهاي همجوار تبليغات لازم بهعمل آورد. اين قرارداد در جلسه هيأت وزيران نيز به تصويب رسيد. (آرشيو سازمان اسناد ملي ايران سند 240001402)

در سال 1318-1317ش. شركت فروشتال آلمان مستقر در ايران به نمايندگي بنگاه تجاري كاوسل ويكروگه موفق به انجام معامله با دولت ايران و صدور ده تن توتون به آلمان به قيمت هر كيلو يك مارك گرديد. بهاي اين معامله بهطور پاياپاي با دولت محسوب شد. در همان زمان، نمايندگي بازرگاني دولت ايران در آلمان مأمور بازاريابي و ايجاد رقابت بين شركتهاي آلماني براي فروش توتون ايران شد، اما به نتيجه چندان مطلوبي نرسيد. علت اين امر در گزارشي تشريح گرديد. توتون ايران زياده مطلوب طبع آلمانيها نبود و قيمت آن نيز گران بود و در رقابت با توتونهاي روسيه بازاري نداشت. (آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند 240015651)

در شهريور سال 1318ش. کنسول ايران در ازمير گزارش مبسوطي راجع به نمونه توتونهاي ارسالي ايران به اين کنسولگري ارائه داد و خواستار ايجاد تغييراتي در نحوه کشت توتونهاي ايراني به منظور رقابت با توتونهاي مرغوب آناتولي شد. در گزارش مزبور آمده است: نمونه توتون صامسون نسبت به دو نمونه توتونهاي ترابوزان و نيکاک
 خيلي بهتر است، اما اگر تغييرات اساسي در وضع کشت و محل کشت اين توتون داده شود، نتايج قابل توجهي به دست ميآيد. از اين رو رنگ توتونهاي ارسالي بايد زرد و نزديک سرخ باشد و آتش زدن يک سيگارت ترکيبي از اين توتونها به فوريت و به سهولت انجام پذيرد. در اين صورت ميتوان اميد داشت که اگر بتوانيم جنس توتون خودمان را با استعداد شاياني که دارد مطابق احتياجات و طبع بازارهاي خارجه اصلاح و آماده سازيم، خواهيم توانست بازارهاي خيلي عمده را براي صادرات توتون ايران تحصيل نماييم. براي اين منظور ميتوان اشخاص مستعد و آگاه را به ازمير اعزام کرد و دورههاي عملي کشت توتون تحت سرپرستي و نظارت متخصصين خارجي را برگزار کرد. (آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، 18و16-4-52-1318ش.)

کنسولگري ايران در عراق نيز در گزارشي مربوط به بازاريابي توتون ايران در آن حدود اشاره دارد که تا مهر ماه سال 1318ش. انحصار دخانيات در عراق معمول نشده و ورود توتون و سيگارت به خاک عراق آزاد بوده است که با دريافت مالياتهاي مقرر در جريان بوده است. اين گزارش براي صدور سيگارت ايراني به عراق توجه به طعم سيگارت، شکل بستهبندي و استحکام قوطيهاي سيگارت را متذکر شده است. (همان 15و14-4-52-1318ش.)

در سال 1317ش. توتون ايران در فلسطين نيز مشتري داشت. در اين سال، محمد سعيد الحاج عبد خواستار اعلام شرايط ايران براي خريد 400 کيسه تنباکوي اصفهان شد که «25 درصد آن از نوع چهار دسته و مابقي از جنس اعلاء و قرمز رنگ باشد.» کنسولگري ايران در فلسطين و شرق اردن، خواستار حمايت اداره انحصار دخانيات ايران از وي شد و در اين رابطه شکايت کرد که با زحمت بسيار موفق شده است وي را تشويق به خريد تنباکوي ايران کند و او از ايران تنباکو خريده است. اگرچه هر دفعه تنباکويي که حمل شده است، نواقصي داشته و باعث شکايت او شده است. اما آخرين محموله ارسالي براي اين تاجر گذشته از اينکه جنس سابق نبوده، موجب زيان نامبرده هم شده است. چنان چه اين موضوع پي گيري نشود نه فقط محمد سعيد الحاج، بلکه تاجر ديگري هم  خريدي نخواهد کرد و بازار فروش تنباکوي ايران در فلسطين از بين خواهد رفت. (همان، 22-4-52-1318ش.)

در دي ماه سال 1318ش. تجارتخانه استيفاني در تهران براي فروش توتون و تنباکوي ايران در آمريکا با شراکت تجارتخانه بدل و پسران - در شهر ونستون آمريکا - خواستار مساعدت سفارت ايران در واشنگتن با تجارتخانه بدل گرديد. وزير خارجه ايران  با اين تقاضا موافقت کرد. (همان، 20-4 تا 1-52-1318ش.)

در آذر ماه سال 1318ش. وزارت دارايي از وزارت امور خارجه خواست با توجه به مناقصه اداره انحصار دخانيات هنگري ]مجارستان[ براي خريد توتون خارجي از فروشندگان مهم توتون از جمله بلغار و ترکيه، به انحصار دخانيات ايران نيز اطلاع داده شود که نمونههاي توتون صادراتي ايران را که با توتونهاي کشورهاي نامبرده برابري مينمايد، با پيشنهاد لازم تهيه و ارسال دارد و در حد امکان تلاش کند تا نظر کميته را که از طرف دخانيات هنگري براي بررسي توتونهاي خارجي اعزام ميشود، نسبت به توتونهاي ايران جلب نمايد. (همان، 36-4تا1-52-1318ش.)

در سال 1319ش. شركت ايراني اشكودا نيز درخواست نمونه و بهاي توتون داخلي براي صادرات نمود. در مكاتبات مربوط به درخواست اين شركت، مقدار توتون سالانه براي صدور به كشورهاي خارجي در سال مالي 1320-1319ش. 150000 كيلو و بهاي فروش اين توتونها از 13 ريال تا 40 ريال براي هر كيلو متغير بود. (آرشيو سازمان اسناد ملي ايران، سند 2400 20540)

در اوج جنگ جهاني دوم بنا بر تقاضاي نماينده وزارت دارايي ايران در آمريكا، مقرر شد ايران حدود 100 عدل توتون به عنوان نمونه به يك بنگاه تجاري كه تقاضاي خريد توتون و نمايندگي انحصاري فروش توتون ايران در آمريکا را داشت، ارسال کند. اما از  500 عدل درخواست شده در نهايت به دليل هزينههاي زياد حمل و نقل در ايام جنگ و هزينه انبارداري و  فقدان درخواست خريد قطعي، حدود 24 كيلو توتون از چهار نوع صامسون و رشتي توسط اداره صادرات توتون و تنباكو به نيويورک ارسال گرديد كه آن هم در دريا غرق شد. در گزارش وزارت بازرگاني به وزارت امور خارجه (1312ش.) اظهار شده است که توتون، تنباكو، سيگار و سيگارت در رديف كالاهايي است كه طي 20 سال اخير از ايران به آمريكا صادر شده و در صورت افزايش تسهيلات و امتيازات، امكان صدور آنها بيشتر خواهد شد. طبق تخمين اداره كل توتون، قرار بود براي سال 1321ش. حدود دويست و پنجاه هزار كيلو توتون صادراتي از انواع آن آماده صدور شود. (همان، سند 240020516)

در سالهاي 1320-1319ش. قراردادهايي بين وزارت دارايي ايران و چند شركت خارجي به منظور فروش توتون ايران منعقد شد؛ از جمله پيمان فروش يكصد تن توتون موجود ايران در هامبورگ به تجارتخانه هولمان و شركاء به نمايندگي تجارتخانه هاينريخ روست، مقيم تهران، بخشي از مفاد آن قرارداد بدين شرح بود: وزارتخانه تعداد 4145 عدل توتون سيگارت موجوده در هامبورگ را به وزن تقريبي 100000 کيلو که هزار عدل آن درجه يك، دو هزار عدل درجه دو و يک هزار و صد و چهل و پنج عدل آن درجه سه است، به بهاي معينه ميفروشد و خريدار خريداري مينمايد. نيز بهاي توتون نامبرده طبق توزين ثانوي که در هامبورگ با حضور نماينده بازرگاني دولت ايران توزين خواهد شد، پس از وضع دو درصد بابت ظرف از قرار هر كيلو هشتاد فينك
 محسوب خواهد شد.

همچنين طي مذاكراتي كه بين وزارت دارايي ايران و نمايندگي بازرگاني شوروي در تهران انجام شد، قرار اوليهاي مبني بر معامله حدود 583000 كيلو توتون سيگار ماني پوله شده،
 شامل توتون در انواع صامسون، تربيزند، تيكلاك، رشتي و تنكاء
 با قيمتهاي مختلف و مقداري توتون ديگر در عدلهاي 25 كيلويي از همان انواع گذاشته شد كه گرانترين آنها، توتون صامسون درجه يك به قيمت هر كيلو 30 ريال - يك دلار آمريكايي- ذكر شده است. بهعلاوه براي فروش مقدار قابل توجهي توتون ماني پوله نشده درجات پايين كه طبق اظهار نماينده وزارت دارايي براي تهيه سيگار برگي و توتون پيپ قابل مصرف است، اعلام آمادگي شد.

در موردي ديگر، كنسرسيوم كامپساكس براي خريد 375 تن توتون ايران - از نوع توتون رشتي و تنكاي قديمي- و نيز ارسال آن به بازار اسكانديناوي و پرداخت 30 درصد بهاي توتونها به وسيله ارز - ليره انگلستان- اعلام آمادگي كرد. وزارت دارايي با بررسي موضوع، معامله را به نفع ايران دانست و برآورد كرد كه در صورت انجام اين معامله، ايران معادل 2723665 ريال و 14376 ليره انگليسي سود خواهد كرد. طبق مندرجات سند، اين معامله به انجام نرسيد، زيرا وزارت دارايي اشعار داشت كه نميتواند توتونهاي مورد تقاضاي كامپساكس را به بهايي كمتر از 21 ريال به فروش برساند. (همان، سند 240011747)

در سال 1319ش. كنسول فنلاند در ايران آمادگي كشور متبوع خود را براي خريداري 60 تن توتون ايران و صدور كاغذ سيگار در مقابل آن به ايران اعلام داشت. (همان، سند 240008656) در مورد قبول يا رد اين تقاضا از سوي ايران، اطلاعي در دست نيست.

در سال 1318ش. ايران درصدد بازاريابي براي فروش مواد دخاني به افغانستان برآمد. در راستاي اين تصميم، كاظمي سفير ايران در كابل با اشاره به اعتياد اكثر اهالي افغانستان به «چلم» - نوعي قليان- و سيگارتهاي ساخت هند و لندن در افغانستان مينويسد: «چون توتون سيگارت ايراني مورد پسند معتادين سيگارت ميباشد، ممكن است در صورت موجود بودن سيگارتهاي ايران، بيشتر توجهي به آن شود و رواجي پيدا كند.» در ادامه، درخواست اعزام يك نماينده به كابل براي مطالعه وضعيت بازار اين كشور و انجام اقداماتي براي ترويج سيگارهاي ايراني در افغانستان مطرح ميشود. فردي به نام ماركف مقدم از ايران به همراه 100 هزار عدد سيگارت و سيگار برگ با منظور داشتن 50 % تخفيف صدور كالاهاي دخانياتي ايران به افغانستان به اين كشور اعزام شد.

بر طبق اظهارات وزير دارايي ايران، هدف ديگر اين رايزنيها معطوف به «تأسيس و بهكار انداختن ماشينهاي سيگارپراكني در داخله افغانستان براي مصرف توتونهاي ايراني» بود. پس از انحصار دخانيات ايران، دولت تعدادي ماشينآلات سيگارت خريداري کرده بود و حال وزارت دارايي درنظر داشت از اين دستگاههاي مازاد در افغانستان استفاده كند. تا افزون بر صدور توتون ايران و فروش آن در افغانستان بازار دائمي براي توتون ايران در افغانستان و كشورهاي مجاور آن بدست آورد. (همان، سند 240015196)

نتيجه

دوره پهلوي اول سرآغاز حرکت اقتصاد ايران به سوي اقتصاد تک محصولي و وابسته به نفت بود. از سوي ديگر، مداخله دولت در اقتصاد، شکل تازهاي به خود گرفت و با گسترش نقش کنترلي دولت در اين زمينه و انحصار تجارت در بسياري از عرصهها، وارد مرحله جديدي شد. با اين وجود، تحت تأثير انحصارات در بخشهايي از اقتصاد، تجارت محصولات غيرنفتي ايران از جمله توتون نيز مدنظر قرار گرفت.

تجارت خارجي توتون در اين دوره دست به گريبان رقابت شديد رقبا بود. در منطقه کشوري چون ترکيه در حوزه کشت و صنعت و صادرات توتون بسيار فعال بود. با اين حال تلاش براي بازاريابي توتون ايراني همواره مورد توجه بود، چنانکه رايزني نمايندگيهاي بازرگاني ايران در نقاط مختلف جهان در اين زمينه فعاليت ميکردند. اين رايزنيها کشورهايي چون آلمان و ترکيه را دربر ميگرفت که اولي در حوزه مناسبات تجاري و سياسي ايران در دوره پهلوي اول بسيار مورد توجه بود و دومي علاوه بر روابط همسايگي، در صادرات توتون نيز مطرح بود. علاوه بر اين، بازاريابي ايرانيها تا آن سوي آبها در کشورهاي حوزه اسکانديناوي و آمريکاي شمالي نيز فعال بود.

موفقيت در اين عرصهها بيشتر تابع شرايط مختلفي چون وضعيت تجارت جهاني شرايط سياسي و اوضاع داخلي تجارت بود. بهطور کلي پيروي از اصل همزيستي مسالمتآميز و پرهيز از درگيري و مناقشه با همسايگان در بُعد سياست خارجي و همچنين تلاش براي برقراري ارتباط با يک نيروي سوم غير از بريتانيا و شوروي،افقهاي تازهاي را براي شکلگيري روابط تجاري جديد براي ايران گشود. البته بايد توجه داشت که در اين مقطع زماني، برخلاف دوره قاجاريه، توتون تا حدي اهميت خود را به عنوان يک کالاي استراتژيک از دست داده بود و همين مسأله، تجارت خارجي اين کالا را متأثر مينمود.
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�- از واحدهاي اوزان رايج در هندوستان است كه بر اثر ارتباط تجاري در ايران نيز مستعمل بود و بيشتر در توزين ادويه و جواهرات بهكار ميرود. وزن آن را در ايران برابر يك شانزدهم قيراط حساب ميكنند. (ديانت، 1367: 16)
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�- توتون صامسون، نوعي توتون مرغوب بود كه در ناحيهاي به همين نام در تركيه كشت ميشد. (بهرامي، 1317-1316: 394)
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