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Seu slogan é "Nós não faremos parte deste crime". A petição foi assinada por 1128 acadêmicos. “O Estado
turco condenou efetivamente seus cidadãos em Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi e muitas outras cidades
e bairros das províncias curdas à fome por meio do uso de toques de recolher há semanas. Atacou esses
assentamentos com armas pesadas e equipamentos que só seriam mobilizados em tempo de guerra. Como
resultado, o direito à vida, à liberdade e à segurança e, em particular, à proibição de tortura e maus-tratos
protegidos pela Constituição e pelas convenções internacionais foram violados. Exigimos que o governo
prepare as condições para as negociações e crie um roteiro que leve a uma paz duradoura que inclua as
demandas do movimento político curdo ..” Segundo notícias e relatórios, entre 16 de agosto de 2015 e 5 de
fevereiro de 2016, 228 civis foram mortos (dizem que foram mortos ainda 532 policiais e 4571 soldados
do PKK).
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150 acadêmicos são assinados. “[…] Nosso país, que viveu o terror traiçoeiro e covarde do PKK por
quarenta e cinco anos, infelizmente foi exposto não apenas às balas dessa organização nefasta, mas
também foi atacado pelos chamados acadêmicos que este país treinou em seu próprio seio para contribuir
para o desenvolvimento científico e tecnológico. Suas atitudes e expressões atuais são mais perigosas e
mais covardes que as balas do bandido na montanha. Como todo mundo com razão e consciência, também
sabemos que há apenas um propósito dessa trincheira política que está por trás dessa assim chamada paz,
que esse rebanho (güruh) exigiu da República Turca. Acreditamos que há apenas um objetivo desta
declaração, que é desprovida de todo tipo de sensibilidade e realidade acadêmica, humanística:
interromper a luta contra o terrorismo e desmoralizar nossas forças de segurança [...]. Em conclusão,
queremos informá-lo que nós, quem assinou esta manifestação que preparamos para rejeitar esta
declaração ignorante intencional e acadêmica e com o desejo de representar e expressar os verdadeiros
sentimentos e pensamentos da Nação Turca, agora apoiam a operação em Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre,
Silopi, e muitos outros lugares. Estamos expressando explicitamente que tomamos partido dos policiais e
soldados que combatem lá com grande atenção, sinceridade e coragem, e que deixaram seus filhos órfãos
com esse propósito. Como os professores e acadêmicos que foram para a frente junto com seus estudantes
para lutar contra o inimigo em Çanakkale, nós prometemos e declaramos que iremos resistir a este ataque
abominável contra nosso país com nossa pena e coração, nós nos prepararemos para estas operações, e
também realizaremos todos os tipos de tarefas a fim de assegurar a paz no âmbito dos princípios
estabelecidos pela República da Turquia. Convidamos todos os acadêmicos que pensam como nós e são
amantes da Turquia a apoiar suas assinaturas ”. http://t24.com.tr/haber/akademiden-bir-bildiri-dahageldi-devletin-yanindayiz-operasyonlara-destek-veriyoruz,323921
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Sob o governo totalitário, o estado não reconhece nenhuma limitação para aplicar sua autoridade. O
conceito de totalitarismo está relacionado à ideologia do Estado que domina a maioria dos cidadãos. O
termo totalitarismo foram descritos por Giovanni Amendola em 1923 para definir o fascismo italiano.
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Aristóteles no Livro IV fala sobre a melhor constituição e regimes mistos, política. Segundo Aristóteles,
os teóricos políticos não devem se interessar apenas pela teoria, mas também em criar o melhor regime
dentro das condições existentes. Neste livro, ele tenta analisar a questão por seu nível prático, cujo nível
teorico ele discute no III livro. Para ele, o melhor governo ou regime para cada sociedade depende
praticamente da forma de sociedade, cultura, economia e das pessoas mesmas. Ele não separa os regimes
autoritários dos regimes totalitários ou oligárquicos.
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https://cpj.org/reports/2018/12/journalists-jailed-imprisoned-turkey-china-egypt-saudi-arabia.php.
Segundo o relatório, a maioria dos jornalistas é acusada de atividades anti-Estado, tais como "pertencer ou
auxiliar grupos considerados pelas autoridades como organizações terroristas".
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https://bianet.org/english/world/203509-turkey-still-world-s-worst-jailer-of-journalists. Here you can
find
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Media
Monitoring
Report
of
July-August-September
2018:
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Segundo dados da Acadêmicos para a Paz, desde janeiro de 2019, pelo menos 568 acadêmicos
signatários foram denunciados, dentre os quais 81 estão concluídos. Estes acadêmicos foram julgados
culpados em todos os casos, condenados a penas que vão de 15 a 30 meses de detenção. De 8 de maio de
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2019 para cá, 191 acadêmicos foram condenados à reclusão como parte dos processos em curso desde 5
de dezembro de 2017. Füsun Üstel foi a primeira pessoa a ser presa. Füsun Üstel é uma professora
aposentada da Universidade de Galatasaray, em Istambul, e uma das 2237 signatárias da petição pela paz
publicada em janeiro de 2016.
Artigo 7º/2 da Lei Antiterrorista Turca: “Uma pessoa que fizer propaganda para uma organização
terrorista de maneira a legitimar ou promover os métodos de coerção, violência ou ameaça usados pela
organização ou encorajar o uso de tais métodos, deve ser punido com pena de prisão de um ano a cinco
anos. Se este crime for cometido por meios de comunicação de massa, a penalidade será agravada pela
metade. Além disso, os editores-chefes (…) 2… que não tenham participado da perpetração do crime serão
punidos com multa judicial de mil a cinco mil taxas diárias. No entanto, o limite superior desta sentença
para os editores-chefes é de cinco mil taxas diárias ”.
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