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مانعی برای استمرار این سیاست بود .قندهار بهدلیل داشیتن منیابع آبیی فیراوان و زمیینهیای
حاصلخیز ،مزایای تجیاری و بازرگیانی بیینالمللیی ،موقعییت حسیاس سیرزمینی و قلعیههیا و
استحکامات نظامی ،اهمیت فراوانی برای صفویان و گورکانیان و حتیی ازبکیان شییبانی داشیت.
وضعیت مناسب کشاورزی و قرارگرفتن بر سر راههای تجاری شیرق -کابیل -آسییای مرکیزی و
شمال هند ،عواید فراوانی نصیب ایران و هند میکرد .یک میلیون از هشت میلیون تالر عاییدات
ساالنه شاه صفوی از این ایالت تأمین میشد و معادل همین مقدار نییز عاییدی خزانیه اکبیر شیاه
گورکانی از قندهار بود .موقعیت تجاری قندهار تا آن حد ممتاز بود که در پی تینش مییان هنید و
ایران و بستهشدن راههای زمینی این منطقه ،میزان اجناس واردشده از مسیر آبی به بنیدر عبیاس
چهار برابر شد .این شهر از نظر نظامی نیز موقعیتی استراتژیک داشت و دروازه ورود به هندوسیتان
و خراسان نامیده میشد .با تصرف قندهار و قلعههای مستحکم آن منطقه ،تسلر بیر بخیشهیای
وسیعی از مناهق شمالی هند یا خراسان برای هر یک از دولتهای صفوی و گورکانی امکیانپیذیر
میشد و چشمپوشی از این منبع درآمد و منطقه سوقالجیشی برای حکومیتهیای اییران و هنید
بسیار سخت بود؛ بنابر این ،یکی از اولویتهای حکمرانی شاهان صیفوی ،دراختیارداشیتن قنیدهار
بود .شاه عباس این منطقه را ملک موروثی و آباواجدادی خود مییدانسیت و بیه لطیایفالحییل در
فکر تصرف آن بود .اظهار دوستی و برادری به شاهان گورکیانی و در عیین حیال فرامیوشنکیردن
مسئله قندهار ،همواره در سیاست شاه عباس قیرار داشیت .او بیا اعیزام پییاپی ایلچییان و ارسیال
هدایایی ارزشمند بر استمرار روابر دوسیتانه بیا گورکانییان تأکیید داشیت و بیا ایین کیار ،اعتمیاد
جهانگیر شاه را جلب میکرد .جدال قدرت میان شاهزادگان و درباریان گورکانی و اعتمیاد بییش از
حد جهانگیر شاه به روابر دوستانه صفویان ،موقعیت مناسبی برای فتی قندهار در سیال 1301ق.
فراهم کرد و این شهر با لشکرکشی قزلباشها به فرماندهی شاه عباس به تصرف صفویان درآمد.
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