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Omid Kokabee: pres de consciència a l’Iran
 
Omid Kokabee (1982),  membre de la minoria turcmana de 
l'Iran, va treballar del 2007 al 2010 a l'Institut de Ciències 
Fotòniques de  la Universitat Politècnica de Catalunya, on va 
començar el doctorat, que pensava acabar a la Universitat de 
Texas, a Austin, on es va traslladar a finals del 2010. No 
obstant això, en una visita  a la seva família a l'Iran, va ser 
detingut el 30 de gener del 2011 a l'aeroport de Teheran. I 
actualment compleix una condemna de 10 anys a la presó 
d'Evin de Teheran. Amnistia Internacional el considera pres 
de consciència, reclòs únicament per negar-se a treballar en 
projectes militars a l'Iran i a causa de falsos càrrecs 
relacionats amb els seus vincles acadèmics legítims amb 
institucions docents estrangeres. 
 
En una carta oberta que va escriure a la presó a l'abril de 
2013, Omid Kokabee va dir: Durant els interrogatoris en règim 
d'aïllament, quan tota la comunicació amb la família i el món 
exterior estava tallada i em sotmetien constantment a pressió 
ia amenaces amb notícies sobre el terrible estat físic i mental 
de la meva família, em van dir una i altra vegada que escrivís 
diverses versions de la meva història personal després de 
2005 . 
 
Omid Kokabee ha dit també que des que va obtenir la 
llicenciatura universitària el 2005 l'havien "convidat diverses 
vegades a treballar en qualitat de director tècnic i científic en 
diversos projectes militars i d'intel·ligència ". En una ocasió li 
havien ofert ingressar en un programa de doctorat amb el 
patrocini total de l'Organització de l'Energia Atòmica de l'Iran. 
Ell va declinar totes les invitacions. 

 

 

Omid Kokabee a Barcelona mentre cursava el doctorat a l’Institut de Ciències 
Fotòniques de l’UPC 

El seu judici, celebrat el 13 de maig de 2012 davant del 
Tribunal Revolucionari de Teheran, va estar ple 
d'irregularitats. Es va retransmetre per la televisió oficial 
iraniana, cosa que és una violació del seu dret a la 
presumpció d'innocència. Se li va negar fins al judici el dret a 
comptar amb un advocat, i no es van presentar proves contra 
ell, a banda de les seves relacions públiques i perfectament 
conegudes amb institucions acadèmiques nord-americanes. 

Va ser condemnat a 10 anys de presó per tenir "contactes 
amb un govern hostil ". Juntament amb ell van comparèixer 
almenys 12 persones més, processades per espionatge. 
 
El Tribunal d'Apel·lacions de Teheran va confirmar la 
condemna l'agost de 2012. Segons Kaleme, lloc web de 
notícies en persa, afí al líder de l'oposició Mir Hossein 
Mousavi, el novembre de 2012 la Secció 1057 del Tribunal 
General de Teheran el va condemnar a 91 dies més de presó 
per rebre "pagaments il·lícits" en relació amb les beques 
d'estudis que li havien concedit. 
 

Omid Kokabee va obtenir una de les puntuacions més altes 
de tot l'Iran en l'examen d'accés a la universitat i va ser 
seleccionat, d'entre un grup d'estudiants destacats, per 
conèixer el líder suprem de l'Iran, aiatol·là Ali Khamenei, el 
2000. Interessat sempre en la ciència, va començar un doble 
grau en Física Aplicada i Enginyeria Mecànica a la Universitat 
Sharif de Tecnologia de Teheran. 
 
Científics de països de tot el món, especialment d'Espanya, 
Regne Unit i Estats Units, han fet campanya també perquè 
Omid Kokabee sigui allibertat. El setembre de 2013 va ser 
guardonat amb el Premi Sakhàrov 2014 de l'American 
Physical Society Andrei Sakhàrov, que reconeix el lideratge 
excel·lent i èxits dels científics en la defensa dels drets 
humans 
 
 A l'Iran, la majoria dels judicis són injustos, en especial els 
que se celebren davant els tribunals revolucionaris, que 
coneixen de delictes contra la seguretat nacional. La 
acusacions solen estar basades en lleis imprecises, que no 
compleixen les normes internacionals sobre delictes 
reconeguts internacionalment. Als acusats, se'ls nega de 
manera habitual l'accés a advocats durant la fase d'instrucció 
de la causa . 

 

 

Vegeu en el revers d’aquest full què podeu fer 
per ajudar a alliberar Omid Kokabee. 

 



Què podeu fer per ajudar a alliberar 
Omid Kokabee? 
 

Cartes 

Envieu una carta  al president de la República 
d’Iran amb aquest text: 

 

 

Ayatollah Sayed ‘Ali Khanenei 
The Office of the Supreme Leader 
Islamic Republic Street – End of Shahid 
Keshvar Doust Street 
Tehran, Irán 
 

Your Excellence, 

I request that the authorities of Iran release Omid 
Kokabee immediately and unconditionally, since he 
is a prisoner of conscience imprisoned only for the 
peaceful exercise of his right to freedom of 
expression of association. I also request of you 
that you annul condemnation and sentence to 10 
years’ imprisonment. 

I further request of you that you do all within your 
powers to ensure that Omid Kokabee has regular 
access to his lawyer and that he receives the 
medical attention he needs. 

I also request of you, finally, that you allow Omid 
Kokabee, until such time as he is released, to 
continue his academic studies in prison, in 
accordance with the Iranian penitentiary 
regulations and international regulations on 
prisoners, including the minimum UNO rules on the 
treatment of prisoners. 

Yours faithfully,  

<Data i signatura> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postals 

Envieu una postal per a l’Omid amb aquest text : 

 

Dear Omid, 
 
Our thoughts are with you and your family. From 
Catalonia, we are working to ensure that they 
release you.  
 
Our best regards, 

 

Envieu les postals a l’adreça següent d’Amnistia 
Internacional, que les farà arribat a l’Omid: 

Iran Team - MENA 
Amnistia Internacional 
Secretariat Internacional 
1 Easton Street 
Londres WC1X 0DW 
Regne Unit 

 

 


