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Algumas questões após um golpe fracassado 

 
(Artigo traduzido do semanário Informações Operárias, de 20 de Julho,  

editado pelo Partido Operário Independente, de França) 

 
“Uma bênção de Deus. Agora nós temos um motivo para limpar o nosso Exército” (presidente Erdogan, algumas 

horas depois do golpe militar) 
 
Na sexta-feira à noite, às 22h15, alguns destacamentos militares da polícia, unidades de tanques e da aviação 
cortam as pontes do estreito de Bósforo em Istambul, ocupam a televisão estatal, atacam a sede do Parlamento, 
em Ankara, e outras instalações oficiais, bem como a residência de veraneio de Erdogan, em Marmaris.  

Às 0h26, Erdogan apela a população a enfrentar os golpistas.  

Dezenas de milhares de homens bloqueiam, então, as tropas; os soldados parecem desorientados. Enquanto isso, 
um comunicado dos golpistas anuncia um vago objectivo: defender a Constituição.  

Quatro horas mais tarde, ao início da manhã, Barak Obama condena o golpe e oferece o seu apoio explícito ao 
governo de Erdogan. Putin, os governos europeus e as instituições de Bruxelas (União Europeia) corroboram esse 
apoio. Ao meio-dia de sábado, o golpe parece já completamente fracassado, os últimos rebeldes, sitiados no 
quartel general de Ankara, rendem-se. 
 

Uma depuração em grande escala 

 
Segundo a versão eletrónica do jornal turco Hürriyet, às 13h10 de segunda-feira, 8.500 polícias turcos tinham sido 
suspensos, 7.500 pessoas presas, das quais 6.000 membros do Exército (entre eles 103 generais, ou seja, quase 
um terço das 356 altas patentes que compõem o Alto comando militar, nomeadamente o general Ain Oztruk, ex-
comandante da Forças Aérea, acusado de ser o cérebro do golpe), 755 juízes e procuradores, 650 altos 
funcionários; além disso, 2.745 juízes foram demitidos. Uma depuração de maior amplitude está ainda em curso e 
atinge todos os funcionários de instituições do Estado. 

O Primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, assegurou, sem oferecer provas, que o golpe era similar ao golpe de 
Estado de 1980 – que submeteu o país a ferro e fogo, impôs uma feroz ditadura militar e alterou profundamente a 
Constituição. Por sua vez, Erdogan não hesitou em acusar a Confraria islamista Hizmet, dirigida por Fethullah 
Gülen, de ter organizado o golpe. Lembremos que Güllen, exilado nos EUA desde 1999, é conhecido pelas suas 
conexões “particulares” com o Departamento de Estado desse país e participou (com Erdogan) na constituição do 
Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), dito “islamista moderado”. Porém, há alguns anos, Güllen rompeu 
com Erdogan, acusando-o de corrupção e opondo-se às modificações constitucionais que Erdogan pretende 
implementar. 

De facto, desde a sua eleição para a Presidência da República, Erdogan tenta (por todos os meios) alterar a 
Constituição, no sentido de dar plenos poderes à Presidência, um cargo actualmente apenas honorífico. Para 
atingir o seu objectivo, ele não hesitou em romper as negociações de paz com o PKK – Partido dos Trabalhadores 
Curdos, que preconiza a luta armada – e em provocar novas eleições legislativas (a 1 de Novembro do ano 
passado), após a sua derrota relativa nas eleições de 7 de Junho. 

Outro problema é que Erdogan não detém a maioria de dois terços que lhe seria necessária no Parlamento para 
mudar a Constituição (o AKP tem 316 lugares de deputado, num total de 550). Ele acaba de acusar os 59 
deputados do Partido Democrático Popular (HDP), que defende os direitos dos Curdos, assim como os 71 
deputados do Partido Republicano do Povo (CHP), de origem kemalista 

(1)
, de conivência com o terrorismo. Cento 

e trinta deputados estão, portanto, sob ameaça de suspensão, e até de prisão, o que daria uma maioria confortável 
ao AKP. 

Entretanto, no sábado (16 de Julho), Erdogan impôs aos quatro partidos parlamentares (o AKP, o CHP, o HDP e o 
MHP – partido de extrema direita nacionalista) a assinatura de um comunicado “de união nacional” contra o golpe. 

 
 



O Estado turco e o seu Governo, joguetes das reviravoltas da política imperialista 

 
No entanto, a extrema complexidade da política interna turca não deve esconder a questão central: o Estado turco 
– bem longe do projecto de Mustafa Kemal Ataturk – tem pouco a ver com um Estado soberano.  

Primeiro, o seu Exército – com um efectivo de 500 mil soldados – é o segundo exército da NATO, sob comando 
americano. O Exército dos EUA, que faz uma utilização particular e directa da Base aérea de Incirlik, perto da 
fronteira síria, retomou, desde domingo à tarde, as suas operações contra a Síria e o Iraque. 

Por outro lado, a economia turca está dependente dos acordos firmados com a União Europeia e, em particular, da 
presença das multinacionais, cujas principais têm a sua casa-mãe na Alemanha. Os acordos assinados há alguns 
meses com Bruxelas, sob a pressão de Angela Merkel, em relação aos refugiados, obrigando o Governo turco a 
conter os milhões de refugiados que fogem da guerra imposta pelas potências imperialistas na Síria, no Iraque e no 
Afeganistão, criaram uma situação insustentável em todo o país. 

Mas, acima de tudo, Erdogan não pára de mudar a sua posição em relação à Síria. Em 2011, ele era amigo e 
aliado de Bachar al-Assad. Sob pressão dos EUA, o Exército turco ajudou a organizar e a treinar os grupos 
rebeldes, inclusive o Daech (Estado Islâmico). Joguete das reviravoltas da Administração dos EUA, na sequência 
do acordo territorial promovido por estes – que incluía a intervenção do Exército russo, e portanto a manutenção do 
regime de Bachar, sob certas condições –, Erdogan mudou mais uma vez a sua posição. Com efeito, o Primeiro-
ministro do seu Governo declarou, na última quarta-feira (13 de Julho): “Estou certo de que as nossas relações com 
a Síria voltarão a ser normais. Nós precisamos disso”. 

Claramente, a nação turca está à beira de um confronto de grande amplitude. A intensificação da guerra contra os 
Curdos e o esmagamento do movimento dos jovens em 2013, a partir da manifestação da Praça Tacsim, que 
começou a abalar o controlo que o regime exerce sobre a classe operária, não serão resolvidos, nem com uma 
depuração feroz, nem com a marcha para um regime pseudo-presidencial. E o apoio sem falhas de Obama e dos 
governos europeus fica condicionado pela capacidade de Erdogan em manter-se no poder. Daí, o alarme 
provocado pela amplitude da depuração em curso. 

Para terminar, recordamos o que escrevemos há oito meses, sob o título “A 'vitória' de Erdogan ameaça a 
existência da Turquia”: 

 
"A 7 de Junho, aquando das eleições legislativas, o partido de Erdogan (AKP) – que se pretende islamista 
moderado – sofreu uma derrota eleitoral, perdendo a maioria absoluta. 

A imensa maioria da população curda, bem como uma parte da juventude e dos trabalhadores votaram pelo 
HDP, o Partido Democrático Popular que defende os direitos dos Curdos. Erdogan, perante a 
impossibilidade de formar um Governo maioritário, iniciou então uma verdadeira política de guerra, até 
conseguir levar o PKK a romper a trégua assinada há dois anos e retomar a sua acção militar, em Julho. 

Na mesma linha, a campanha eleitoral destas últimas eleições foi desenvolvida pelo AKP com uma 
violência inédita: dezenas de sedes do HDP foram incendiadas, reuniões proibidas, atingindo o seu 
paroxismo com o atentado de Ankara, em vésperas da votação. 

Uma violência utilizada por Erdogan para aparecer como o 'garante da paz', com a sua mensagem de 
campanha equivalendo a dizer: 'Ou eu ou o caos'. 
 
Em contradição com as aspirações à paz 
 
Erdogan utiliza a sua vitória eleitoral – e os seus 49,4% de votos que lhe dão uma maioria absoluta no 
Parlamento – para prosseguir a sua política de guerra, mesmo se esta maioria não é a dos dois terços que 
lhe seriam necessários para alterar a Constituição e conferir plenos poderes à Presidência da República. 

Isto está em total contradição com a paz a que aspiram todos os povos da Turquia. Assim, nestes últimos 
dias, ao mesmo tempo que continua os seus ataques contra o PKK, Erdogan reforça o seu compromisso 
militar ao lado da coligação liderada pelos EUA contra o Daech, lançando um pouco mais de gasolina sobre 
o fogo em toda a região, já mergulhada no caos.” 

 
(1) Kemal Ataturk, foi o pai-fundador da Turquia moderna, em 1923. Ele combateu e conseguiu a vitória contra as 

potências ocidentais que queriam desmembrar a Turquia, após a queda do Império Otomano. O Estado turco 
moderno, cuja coluna vertebral é o Exército, tem por base a força das suas instituições e das empresas públicas, 
a laicidade, mas também o controlo da classe operária, bem como o esmagamento das minorias (os Curdos, em 
particular). 


