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Declaració institucional sobre el cas d'Omid Kokabee
La Universitat Politècnica de Catalunya expressa la seva preocupació per la situació d'Omid
Kokabee, científic iranià que va estudiar a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) de la Universitat
Politècnica de Catalunya, i que actualment es troba empresonat al seu país i afectat per greus
problemes de salut.
D’acord amb informació recollida a partir de fonts fiables, el 31 de gener de 2011 Omid Kokabee
va ser detingut a l'aeroport de Teheran quan es disposava a viatjar als Estats Units d'Amèrica
(EUA), on realitzava els seus estudis de doctorat. El 13 de maig de 2012 va ser jutjat j i condemnat
a 10 anys de presó per haver tingut “contacte amb països hostils”. Recentment, se li ha
diagnosticat un càncer de ronyó, del qual ha estat operat en circumstàncies que fan témer pel seu
estat de salut. Noticies recents informem que el seu estat de salut, ja fràgil, s’està deteriorant.
Diverses institucions científiques s’han fet ressò del cas cercant el suport internacional per intentar
millorar les condiciones del seu empresonament i, en últim terme, per reclamar el seu
alliberament. El setembre de 2013, Kokabee va ser guardonat amb el Premi Andrei Sakhàrov 2014
de l'American Physical Society, que reconeix el lideratge i els èxits dels científics en la defensa
dels drets humans. Altres organitzacions científiques, com ara la American Physical Society i el
Committee of Concerned Scientists han emès cartes i peticions en suport a Omid Kokabee. El
gener de 2013, la Middle East Studies Association (MESA) va enviar una carta a l'aiatol·là
Khamenei expressant la seva preocupació per la condemna i la sentència de Kokabee.
Recentment, el passat mes d’abril, The University of Texas System, on l’Omid va dur a terme part
el seu doctorat, també ha emès una carta sol·licitant el seu alliberament. La revista científica
Nature ha seguit i recolzat el cas des del principi, publicant entre d’altres unes cartes obertes
d’Omid Kokabee on explica les condicions del seu empresonament.
Per aquestes raons, des del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya instem
les autoritats de l'Ambaixada de l'Iran a Madrid a garantir que en tot moment se li proporcionin les
atencions mèdiques i humanitàries adequades al seu estat de salut i que es procedeixi a alliberar
a Omid Kokabee de forma immediata i sense condicions, anul·lant la seva condemna i la seva
sentència.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya aprovem aquesta declaració institucional com a
mostra de solidaritat amb Omid Kokabee i és per això que ens comprometem a fer arribar aquest
acord a l'Ambaixada de l'Iran a Madrid, així com al Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya i a la
conselleria d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de
Catalunya.

