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خاندان الجوردی

خانواده ��جوردی از مشهورترین فعا��ن اقتصادی و کارآفرینان قبل از انق��ب بودند.[۱][۲]

آنها فعالیت اقتصادی خود را از سال ۱۲۷۰ شم�� با فعالیت های حاج سیدمحمد ��جوردی و برادرش ��وع کرد.
خاندان ��جوردی از اواخر دوره نا��الدین شاه تا آخر دوره پهلوی، در بیشتر عرصه اقتصادی اعم از صادرات و

واردات و نیز از سال ۱۳۳۰ به بعد در بخش صنعت و خدمات به ویژه صنایع غذایی، نساجی، شوینده، ساختمان،
بانکداری و بیمه فعال بودند. اکبر ��جوردی درباره فعالیت خانواده ��جوردی می گوید: «ما برای پی��فت کارمان ۱۱۰

سال حوصله به خرج دادیم و سخت کار کردیم و همان طور که پدرم به من گفته، این کار را با ۱۰ تومان ��مایه
��وع کرده و سالی ۲۰ درصد به ��مایه خود اضافه کرده است.»[۱]

��جوردی ها در بسیاری زمینه ها جزو پایه گذاران بخش خصو�� نوین در ایران بودند. آنها اولین ��کت خصو��
کامپیوتری ایران را بعد از ��کت ملی نفت تأسیس کردند. نسل اول و دوم و سوم این خانواده در فعالیت های
بازرگانی (واردات و صادرات) فعال بودند اما با ��وع فعالیتهای نسل سوم شاهد گسترش فعالیتهای آنان در

صنعت و تولید هستیم که ��جوردی ها بیش از ۸۰ ��کت و کارخانه در نقاط مختلف کشور از جمله تهران، کاشان،
بهشهر، کرمانشاه، قزوین، مشهد، گنبد کاووس، گرگان، نکا، اراک، خرمشهر، نوشهر و حومه محمودآباد را تاسیس

کردند. در این ��کت ها که عمدتاً در چارچوب گروه صنعتی بهشهر بود، تا سال ۱۳۵۷ بیش از ۱۵ هزار مهندس،
کارشناس، مدیر، کارمند و کارگر مشغول به کار بودند. به ع��وه، فعالیت های این خاندان به حوزه آموزش و تربیت
نیروی کار نیز رفته است. حبیب ��جوردی و محمدتقی برخوردار، برای تربیت نسل جدید مدیران و کارشناسان که با
علوم روز دنیا آشنا باشند، موسسه مطالعات مدیرت هاروارد (دانشگاه امام صادق فعلی) را بنیان گذاری کردند،

موسسه ای که تا قبل از ت��ف و مصادرۀ آن توانست چند چند گروه دانش آموخته داشته باشد.[۳][۴]

در نهایت، پس از انق��ب اس��می، در جریان مصادره اموال و دارایی ها، کارخانه ها و ��کت های خاندان ��جوردی
مصادره شدند و ۱۱۰ سال فعالیت اقتصادی و آموز�� این خاندان درون ایران به پایان رسید.[۱]

نسل اول

حاج سید محمد نیل فروش «��جوردی ها» بودند که در سال ۱۲۴۷ هجری شم�� در کاشان به دنیا آمد پدرش
میرزاابولقاسم و مادرش ملقب به خانم بزرگ بوده است.

نسل دوم

حاج محمود ��جوردی در کاشان به دنیا آمد پدرش سید محمد و مادرش فاطمه خانم مرتضوی بود.

این مقاله نیازمند ویکی سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه نامه، محتوای آن را بهبود بخشید.
بیشتر بدانید
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اکبر ��جوردیان برادر محمود ��جوردی متولد سال ۱۳۰۲ شم��.

سید اکبر ��جوردیان، یکی از چهار نفر مؤسس ��کت پلی اکریل اصفهان و مدیرعامل این ��کت از سال ۱۳۵۲ تا
۱۳۵۷ بوده است.[۵]

نسل سوم

احمد ��جوردی فرزند محمود ��جوردی که از سال ۱۳۱۷تا اوایل ۱۳۵۸ قریب ۴۰ سال در عرصه تجارت و صنعت
مدرن ایران به عنوان یک کارآفرین برجسته و یکی از مؤسسان ��کت صنعتی بهشهر فعالیت داشت.

قاسم ��جوردی فرزند محمود ��جوردی از بنیان گذاران گروه صنعتی بهشهر بود که در روز ۲۹ دی ماه (۱۹ ژانویه)
۱۳۸۹ در بیمارستانی در شهر توسان ایالت آریزونای آمریکا درگذشت.

حبیب ��جوردی فرزند محمود ��جوردی نیز از نسل سوم این خاندان محسوب می گردد. او از دانش آموختگان
دانشگاه های «هاروارد» و «ییل» در رشته MBA و اقتصاد بود. وی در سال ۱۳۴۸ از فعالیت های اقتصادی در ایران
دست کشید و به کارهای پژوه�� در حوزه اقتصاد پرداخت. او مرکز مطالعات مدیریت را در تهران تأسیس کرد و

تا سال ۱۳۵۷ نیز در این مرکز به تدریس پرداخت. پس از انق��ب او به مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه  هاروارد
رفت.[۶]

نسل چهارم

علی ��جوردی متولد ۲۵ فروردین سال ۱۳۲۶ فرزند احمد ��جوردی است که به همراه برادر خود حمید ��جوردی
متولد ۱۳۲۷ از نسل چهارم محسوب می گردند و به همراه دیگر افراد خاندان ��جوردی نقش بزرگی در صنعت قبل

از انق��ب داشتند.

در تیر ۱۳۵۸ تمام سهام و دارایی های اموال ۵۱ صاحبان صنایع بزرگ توسط شورای انق��ب مصادره گردیده در آن
ایام بخ�� از افراد خانواده ��جوردی - سید محمود، احمد، اکبر، علی و حمید - هنوز، در ایران بودند. اکبر ��وجوردی

ت��ش زیادی برای اثبات بدون دلیل بودن مصادره ها می کند، اما نه تنها ت��ش ها به نتیجه نمی رسد، بلکه با
ممنوع الخروج شدن و ترور برادرزاده اش، وی تصمیم گرفت به شکل غیرقانونی از ایران خارج شود. ��جوردی در

مورد خروج خودش از ایران می نویسد: «��زمینی را پشت �� می گذاشتم که ذرات وجودم با آب و گل آن ��شته
و پرورش پیدا کرده بود. پیکرهای درگذشتگانم، که پدرانم، مادرانم در زنجیره نسل های طو��نی، همه در خاک این
��زمین خفته اند. دل کندن از آن همه خاطره و از تاریخ و یادگارهای خانواده ام بسیار دشوار بود. به این علت با

ح��ت به افق های دور و تاریک ایران نگاه می کردم.»[۷]

مصادره اموال الجوردی ھا
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