
טופמארום
תיפיגרילהאתץשלונפה~זועליקזו

שפיגליאיר

הקדמה
במבנהלכתמרחיקותתמורותחלוהו-20ה-19במאות
המהפכההאירופית-דמוקרטית-מערבית.החברה

והדמוקרטי-הטכנולוגיתההתפתחותהתעשייתית,

העיר.אלהנפרמןהכובדמרכזאתהסיטו-זציה
הפועליםמעמדבאוכלוסייה.למיעוטהפכההאיכרות
גילהוחייו,עבודתותנאואתששיפרולאחרהתעצם,

בינוני.למעמדליהפךנטייה
גםאבלכלכלי,שפעבכנפיהנשאההמודרניזציה

אדישות,חומרנות,-שלילייםחברתייםהיבטים
זובחברהקמוזהרקעעללסביבתו.הפרטניכור

מקופחים,מיעוטיםאוצעיריםבעיקרשוליים,קבוצות
הללוהממסר.אתלמוטטלמטרהלהםשמואשר

הפיכהלחוללזעירפעלתנימיעוטשלשבכוחוהאמינו
כולה.בחברהלמהפכהשתביאמעטים,של

הםהחדש".השמאל"אנשישביןהקיצוניםהםאלה
היאפעולתםשזירתגרילה,כלוחמיעצמםרואים

צביוןהעירוניתהגרילהמקבלתלמעשהאבלהעיר.

כולהלחברהלהוכיחשתבליחןפעולות-טרור,של
האוניםושחוסרבמדינה,לשלוטמסוגלהממסדשאין

לסלקו.ולצורךלריקבונוהוכחההואהטרורמולשלו

בדרוםהמחתרתארגונישדווקאמקרהזחאון

שכןהעירונית,בגרילהרבותתקוותתוליםאמריקה

יתר-מעורער.הונוזוובשתממדינותברבותהשלטון

בפרותגרילה-הקובניתהמהפכהשלהמודלעל-כן,

מכאןנכשלו.שכולםרביםלחיקוייםדוגמאשימש-

אתלהדגישאמריקנייםהדרוםהגרילהארגוניהחלו

להפלתהעיקריכמכשירהעירוניתהגרילהחשיבות

שללאסטרטגיההופךעירוניטרור-קריהשלטון,

המהפכה.

היאזוגישהשאימצוהתנועותביןהבולטת
סיפורהבאורוגוואי.הגרילהתנועת-הטופמארוס""

ישבארצה,השלטוןאתלתפוסשאיימהזו,תנועהשל

אתגםזהובמקרה-עלייתהאתלהדגישכריבו

שנסוהקיצונית,חברתיתתנועהשל-נפילתה

במערבוהןאמריקהבדרוםהןרבותכיוםפועלות

היא,זהמאמרבעקבותהמתעוררתהשאלהאירופה.

שלהפרטיבמקרההטיפולמדרךלהסיקניתןהאם
בההשיטהולגביבכללה,התופעהלגביאורוגוואי

עליה.להתגברניתן

197921אפריל268,ממרכנת""



ה"טופמארוסשלראשיתו
הגרילהארגון-באורוגוואין4[?4)(לאומי"לשחרורהתנועה"

מעמיקניגודרקעעלופעלהצמחה-טופמארוס""בכינויוהנודע

שנבנתהסוציאלי,ביטחוןשלהמפותחתהמערכתביןוהולך
והמתדרדרתהנחשלתכלכלתהלביןהמאה,ראשיתמאזבאורוגוואי

ומוצריהם)צמרבשר,(החקלאייםהייצורבענפימשברהמדינה.של
שהתמקדעיור,שלמואץלתהליךוגרםואבטלהאינפלציההוליד
ב-1966התגוררובהאשרמונטבידאו,הבירהבעירמכרעתבמידה

הכנסותהמדינה.אוכלוסייתמכללאחוז44שהיוואיש,וחצימליון
מערכתלהוצאותהספיקולאושובוהלכו,פחתוזרבמטבעהמדינה
הכלכליהסיועבמהירות.תחתיהקרסהאשרהסוציאליתהרווחה

ועלהשכרעלבפיקוחהותנה.הבין-לאומיתהמטבעומקרןמארה"ב
התנגשויותהבינוני.במעמדבעיקרשפגעוצעדים-המחירים
השירותיםעובדימקרבומפגיניםשובתיםביןפרצואלימות

מצבהוכרז1968ביוניהמשטרה.לביןופועליםסטודנטיםהציבוריים,
להטילמקצועיים,איגודיםלפירסמכויותהוקנוולנשיאמוגבל,חירום

פוליטיים.תעמלניםולעצורהעיתונות,עלצנזורה

שלכ"שוויץתדמיתהאתאורוגוואיאפואקיפחההשישיםבשנות
לתנאים"קובני,פרסוםשלכלשונווהתקרבה,אמריקה"דרום

הלטינית,אמריקהארצותכלאתהמאפייניםהאובייקטיביים,
אלהאובייקטיביים"תנאים"היווצרותעםמהפכה".המזמינים
ארגוןהלטינית,באמריקהאחרותכבארצותבאורוגוואי,התגבש
בהעדפתדגלגווארהצ'ה""שלתורתוברוחאשרמרכסיסטי,גרילה
העיתוימבחינת(המהפכניתהתיאוריהפניעלהמהפכניהמעש

השלטוןעלמזויןמאבקאסרזהארגוןיחד).גםהחשיבותומבחינת
מלחמהבאמצעותסוציאליסטיבמשטרולהמירולמגרומגמהמתוך

התגלמותהאתאפואמהווהה"טופמארוס"כוללת.מהפכניתעממית
כללית.אמריקניתדרוםתופעהשלהאורוגוואית

ראולשלאישיותוסביבסבבוה"טופמארוס"שלהראשוניםצעדיו
אתשהקיםסרבו-סיציליאני,ממוצאעורך-דיןאנטונאצ'יו,סנדיק

פעילסנדיק,פעילותו.תקופתאורךלכללמנהיגוונחשבהארגון,

בפעילות1962-1959השניםביןעסקהסוציאליסטית,במפלגה
אורוגוואי,בצפוןקנה-הסוכרבשדותהפועליםשלבאיגוד-המקצועי

חלקית.בהצלחהשהוכתרעבודתם,תנאילשיפורלמאבקהנהיגםואף
וכמהסנדיקהשתכנעו1963שלהראשונהבמחציתאוב-1962
מובילהאזעדידםעלשננקטההפעולהשיטתכילמפלגה,מחבריו
למחצה,צבאיתקבוצהלהקיםההחלטהנפלהזהבשלבסתום.למבוי
כפופהתהיהלאאךהסוציאליסטית,למפלגהקשורהאמנםשתהיה

המפלגה.בידיהנקוטלקו
פועלישלמאבקםבמהלךוחבריוסנדיקשצברוהניסיתסמךעל

כליםלהוותהשמאלמפלגותשלביכולתןרבספקאלההטילוהסוכר
אלהדרךהייתהקצרהמכאןבאורוגוואי.המהפכהלביצועאמינים

הסוציאליסטיתהמפלגהעםהקשריםכלאתלנתקישלפיההמסקנה,

המיליטנטיםבפניהפתוחהעצמאית,לתנועהארגונםאתולהפוך
שלה.ולטקטיקהלאסטרטגיההמסכימים

האותשבמרכזומחומשכוכב(סמללעצמהאימצההחדשההתנועה
ואתלאיש"),מולדתתהיהלא-לכלמולדתבאין"(סיסמהז),

משמעותנשאזהכינויטופמארוס"."-התפרסמהבוהכינוי
שמרדהאינקה,שבטמנהיגבטוסאק-ימרו,מקורווסמלית:היסטורית
בשםהספרדיםכינומותולאחרלהורג.והוצאהספרדיבשלטון

באמריקההמורדותהקבוצותכלשלחבריהןאתטופמארוס""
לאומי.לשחרורבמאבקיםמעורבותשהיואלהבפרטהלטינית,

-הראשונהפעולתואתה"טופמארוס"ביצע1963ביוליב-31
בדומהפשיטותקליעה-למטרה.מועדוןעלהצטיידותלצורךפשיטה

במקביל1964-1963.בשניםה"טופמארוס"פעילותעיקראתהיוולזו

ו9זסבאוגוסטמעצרובעתסנדיקראולה"טופמארוס"מנהיגועלציבורליחסימפותחחושעלשהעידופעולותמספרבוצעולהן
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הרעב"קומנדו"השתלטהיתרביןהוד".רובין"תדמיתלטפחמגמה

ביןתכולתןאתוחילקמזון,טעונותמשאיותעלה"טופמארוס"של

מונטבידאו.שלהעונימשכנותתושבי
המכנהאיש.מחמישיםלמטהכללה"טופמארוס"שלהמייסדיםגרעין

המפלגותשלילתלמדי:מוגבלהיהשלהםהאידיאולוגיהמשותף

כליליצורורצוןיעילות,ובחוסרבהתאבנותהנגועותהממוסדות

שלהסופיתהמטרהלקראתוההסכמההנשקבכוחשיפעלמהפכני

ליצורמנתעלדיהיהלאבאלהסוציאליסטי:משטרכינון-המהפכה

בסימןגםאפואעמדו1964-1963השניםהרצוי.הרעיוניהגיבושאת

והטקטיקההאסטרטגיההאידיאולוגיה,להתווייתאינטנסיבימאמץ

הבאות.בשניםה"טופמארוס"פעלפיהןעלאשר

ה"טופמארוס"שלוהתיאוריההאידיאולוגיה
אידיאולוגיהעםעצמומלזהותבעקביותנמנעה"טופמארוס"

מכלתמיכהלגייסוהתקווההרצוןכאןפעלוספקללאספציפית:

שלמשותףבסיסעלהפוליטית,הקשתשלהשמאלישבאגףהמפלגות

מבלילסוציאליזם,ומחויבותהאמריקנילאימפריאליזםהתנגדות

בהתדיינותמעיסוקההסתייגותאךעקר.תיאורטיבדיוןלהסתבך

שלהברזל"מ"כללובראשונהבראשנבעהואידיאולוגיתתיאורטית

ה"טופמארוס"המהפכנית.התיאוריהפניעלהמהפכניהמעשהעדפת

פוליטייםמצעיםבאמצעותמבוצעותאינןמהפכות"כיוטעןחזר

יותררבסיכויישביותרהקטנההמזוינתלקבוצהבקפידה...מעובדים

עמדות"לנקיטתעצמההמגבילהלקבוצהמאשרעממי,לצבאלהפוך

מהפכניות".

בכרוזים,ביטוילידישבאהכפיה"טופמארום",שלהאידיאולוגיה

מרכיבים:לשלושהלחלוקהניתנתהארגון,שלובמסמכיםבפרסומים

הכלכלייםהשורשיםאחרלהתחקותניסיון-ההווהניתוח41
אורגוואי.שללמצבהוהפוליטיים

הראשון.במרכיבשנותחלמצברצוייםפתרונות-לעתידהדגם,4

השני.המרכיבלהשגתהנחוצותוהפעולותהאסטרטגיה41

הגיעבאורוגוואיהכלכלי-חברתיהמשברניתוחבעקבות
באמצעותיושגלאהמצבתיקוןכימסקנה,לכללה"טופמארוס"

עמוקמבנישינוינחוץשכןזוטרות,אדמיניסטרטיביותרפורמות
חלוקתו.אופןועלהלאומיהתוצרכמותעללחיובשישפיע

הקיימיםהפוליטיתוהמערכתשהשלטוןהניחה"טופמארוס"

שפעילותומכאןזה,מפליגשינוילחוללמסוגליםאינםבאורוגוואי

למערכתמחוץלהתבצעחייבתאורוגוואישלבעיותיהלפתרוןיעילה
שלהאלטרנטיבהמזוין.מאבקבדרך-במדינההקיימתהפוליסות

בטענהה"טופמארוס",על-ידינפסלהפוליטיתמפלגההקמת

פועלבהבמדינהפוליטית,בעבודהומשאביםמאמציםשהשקעת

לבטלה.ברכהבבחינתהינהחירום,בתקנותהמסתייעדיכוישלטון

עלהעמדה"טופמארוס",היתווהאותואורוגוואי,שלהעתידיהדגם
יסודות:שני

האורוגוואית,לחברהעצמאיתלאומיתזהותיצירתלאומי:יסוד,4

זרים.בגורסיםתלותהוניתוק

חברתית-כלכליתכשיטההסוציאליזםיישוםחברתי-כלכלי:יסוד,4

ויתרריכוזיתכנוןמשאביה,עלהמדינהשלנרחבתבעלותהאומה,של

ההכנסה.בחלוקתשיוויוניות

אורוגוואיתלויההייתהבהםהזריםהכוחותנגדכווןהלאומיהמאבק
האוליגרכיהונגדוארה"ב-בריטניה)ברזיל-ארגנטינהה"צירים"(

הפיסית.קרבתהבשלהראשון,היעדאתהיוותההאחרונהזוהפנימית.
יישוםשלבדרךלאומי"סוציאליזם"בניץקייבה"טופמארוס"

אורוגוואי,שלהספציפייםההיסטורייםלתנאיםהמרקסיזם-לניניזם

סוציאליסטיותבמדינותשנקבעוולדפוסיםלדגמיםהיצמדותללא

הצהרת"מונוליטי.אידיאולוגילגושהשתייכותוללאאחרות,

השלטוןתפיסתשלאחרלפעולותבקשרה"טופמארוס"שלהכוונות"

ומעורפל.כלליבאורחנוסחו
לטווחמטרותאסטרטגיה""המושגכוללה"טופמארוס"בפרסומי

להשגתביותרכיעילותנחשבותנתונותבנסיבותאשרובינוני,קצר

הצבאיותהאסטרטגיותהתנועה.שלהסופיותהאידיאולוגיותהמטרות

זהים.ליעדיםחותרותהןשכןבזו,זוקשורותוהפוליטיות

אתלהרוסולבסוףלערערתגר,לקרואמכוונותהצבאיותהאסטרטגיות
השימושכפיה.ובאמצעיבכוחשימושהעושההמשטרשלהמונופולין

השלטון.להשגתוחיונייעילכלגיטימי,נתפסאלימיםבאמצעים
-השלטתהקבוצהשלחיוניבאינטרסלפגוענועדבכוחהשימוש

שלה.ובלגיטימציהבסמכותהלקצץובכך-מביתהשלוםשמירת

מרכזיים:יעדיםשלושההגרילהלמלחמת

הכוחותשלדמורליזציהידיעלהשלטון,שלכוחות-הכפיההרס41
מערכם.והפחתהחולשותיהםחשיפתהמזוינים,

מנוע"בחזקתהיאהגרילהעממית.להתקוממותההמוניםגיוס41

הלאומית.ההתקוממותמכונתאתלהתניעשבכוחוקטן"

קבלתשללפונקציותהמאבק,כדיתוךוהכשרתם,קאדריםאימץ41

השלטון.תפיסתשלאחרלמועדפוליטיוניהוגהחלטות

הייתהמונטבידאובבירהמאבקואתלמקםה"טופמארוס"החלטת

הגרילהכישלוןשלהרושםתחתמובהקת.אסטרטגיתהחלטה

קסטרופידלשלהידועהמימרתוושל)1962(,בוונצואלההעירונית
לכןקודםה"טופמארוס"דןלמהפכנים")בית-קברותהינההעיר"(
נשקתקשורת,(לוגיסטיתתמיכהכיחידתעירוניתגרילהשלבתפיסה
תנאיהבשלאולםהכפרית.הגרילה-העיקרילגרעיןוכספים)

מיועריםשטחיםהיעדר(אורוגוואישלהספציפייםהגיאוגרפיים

הארגוןנאלץכפרית),לגרילהכבסיסלשמשהעשוייםוהרריים,

עירונית.גרילה-אלטרנטיבהבדברלשקול

הכיבושתחתהצרפתיתהמריתנועתשלובלקחיהןבניסיונןעיוןלצד

שניהלמהמאבקגםה"טופמארוס"למדבאלג'ירה-FLNושלהנאצי,

דוגמה,"לושימשואלהישראל.בארץהבריטיהשלטוןנגדאצ"ל

לשטחיםורקאךמוגבלתמהיותהשלה,המתודולוגיהמןכתוצאהאשר

לתנועה".ביותרמועילההיתהעירוניים,
(FOCO)גרילהמוקדלהפעילמקוםישכיהשתכנעה"טופמארום"

סיכוניםלצדטמונים,במונטבידאווכיהלטינית,באמריקהגםעירוני

מוצלחשימוששללמדימגוונותואפשרויותסיכוייםגםנמנעים,בלתי

הכילוהבירהשלהרבועיםהקילומטר300העירונית.הגרילהבנשק
מרכזיםזרים,שגריריםבכירים,אישיםלמכביר:יעדי-פעולה

שלריבויםועוד.ותחמושתנשקמחסניתקשורת,רשתותפיננסיים,
האבטחהמלאכתעלוהקשוה"טופמארוס",עלהקלווגיוונםהיעדים
בלתיבקרבהה"טופמארוס"עצמומצאבעירהשלטונות.שלוהמניעה

הפוליטית,התודעהבעלולציבורפוליטייםהשפעהלמוקדיאמצעית

נאלץלאהכפרית,כבגרילהשלאלהשפיע.התכווןעליו
העיר.מןומידעאספקהלקבלתשליחיםעללהסתמךה"טופמארוס"

המדינהמאוכלוסייתכמחציתשמנתה(העיראוכלוסייתעםהמגע

תעמולה.הפצתועלמידעהשגתעלוהקלומתמיד,רצוףהיהכולה)
דו-שלמצבליצורנועדהעירוניתהגרילהבדרךבאלימותהשימוש

כוחבעמדתהגרילההתבססותידיעלDuality),(Powerשלטון

ומתמיכתםמנאמנותםנהניתשהיאתוךלשלטון,ממשיאיוםהמהווה

דו-שלבצדומעלותארבעבאוכלוסייה.משמעותייםחלקיםשל

שלטון:
ואספקה).מידע(טקטייםבמבצעיםהקלה41
חדשים.חבריםבגיוסהקלה41

עםעצמולזהותאדםכלואילוץההמונים,שלאדישותםסילוק41

לצרינו".אםאתההלנו"בבחינתהמתמודדים,הצדדיםאחד

197929אפריל266,מערכות""



לעשותמדיניות,לקבועלחוקק,כשלטון-צללים:לפעולאפשרותשל
משלטוןהגרילהשלהפיכתהתהליךאתלעין-כלולהמחישצדק,

דה-יורה.כללילשלטוןדה-פקסומקומי

שלמצבליצורכוונוה"טופמארוס"שלהפוליטיותהאסטרטגיותגם
ובת-קיימא.רצויהאידיאולוגיתאלטרנטיבההצבתידיעלדו-שלטון,

ההמוניםאתהמהפכהלצדלרכושהמכוונותאסטרטגיותעובדו
מסוימיםמגזריםלרכושהמיועדותאסטרטגיות-ולצדןבכללם,

המקצועייםבאיגודיםבסטודנטים,ראהה"טופמארוס"באוכלוסייה.
מכרעתשחשיבותןבאוכלוסייה,המסייעותהשכבות"אתובפועלים
בקרבהפוליטיתהפעילותעלהושםמיוחדדגש.מהפכני"מצבביצירת
כזרוע-כפייהורקאךנתפסהזאת,לעומתהמשטרה,המזוינים.הכוחות
ואףגמולפעולותהפחדה,פעולותנגדהוננקטוהשלטון,שלצייתנית
שהיומשטרהקציניחיסול-מהפכני"צדקעשנית"שלפעולות

שנתפסו.טופמארוס""חבריבעינוימעורבים

וארגוןמבנההרכב,

400-200ביןנעוה"טופמארוס"ארגוןשלגודלולגביההערכות
איש.כ-1000הואהממוצעויותר.1500לביןחשאיים"לוחמים"
רווקאורוגוואי,ממוצאגברשלהואה"טופמארוס"אישפרופיל""

העירוני.הבינונילמעמדהשייךלחייו,העשריםשנותבאמצע
הינהלאומי"לשחרורהתנועה"כיהדעה,אתמחזקזהפרופיל""

ברובהאורבאניתחברהשלתוצרהבינוני,המעמדשלתנועהביסודה
ולעובדיהבינוניהמעמדמןלצעיריםמשיכהמקורהמהווההמכריע,

נכזבו.הכלכליותשצפיותיהםהצווארון-הלבן

שלהבסיסיתהמבצעיתהיחידהאתהיווהצוות-הירי")"(התא
חברים.משישהיותרלאאךשניים,לפחותכללתאה"טופמארוס".

שלהפועלהוועדידיעלרובפיעלשמונהקצין","עמדתאכלבראש

נוספים.תאיםעםבלעדיתקשרכחולייתשימשה"קצין"הארגל.

החשאיתהפעולהעקרונותעלהתבססוופעילותוה"טופמארוס"ארגון

וזאתחבריהםשלהאמיתיתזהותםאתידעולאהתאאנשיוהמידור:
הגיוסתהליךשלמראשיתוהחלמזויףובתיעודבכינוייםשימושעקב

נמנעהבכךהתאים.ביןוהמגעהתקשורתצמצוםובשללארגון,
חבריםלהסגרתהאפשרויותרבהבמידהונתמעטוסוכנים,שלחדירתם
שנתפסו.טופמארוס""אנשישלבחקירתםומידע
בשירותים.ולמתמחיםבמבצעיםלמתמחיםנחלקוה"טופמארוס"תאי

המנוסה,האדםכוחאתהיוואשרב"לוחמים"אוישוהראשונים
מלאה"במשרהעובדים"היוה"לוחמים"רובביותר.והמסורהאמין

גרילהללוחמייותרדמוזומבחינהבחשאי.וחיוה"טופמארוס"של
ופעילותםכפולים"חים"ניהלואשרלארגון,לחבריהםמאשרכפרית

עסקואלהתאיםהיומיומיים.עיסוקיהםלצדנתבצעהבארגון
שלממחסניהםלחימהאמצעיבעיקר(אספקהלהשגתבמבצעים
עלשאושרווחבלהגמולופעולותמבצעי-תעמולההמזוינים),הכוחות

הארגון.הנהגתידי
מקומותהסדרתעלשהופקדוב"פעילים",אוישוהשירותיםתאי

סיועהספקתמודיעין,איסוףולביגוד,למזקדאגהומחבוא,מפגש
ופתרוןותיחזוקםותחמושתנשקהשגתנפץ,חומריייצוררפואי,
ותקשורת.תחבורהבעיות

מהםמעורבות.שלשונותבדרגותאוהדיםעצמאיבאורחגייסתאכל
ומהםומודיעין;אספקהנוספים,אוהדיםגיוסתעמולה,בהפצתשעסקו
סיפקועצמי,וסיכוןמעורבותשליותרגבוההברמהשפעלו

וכימיקלים,תחמושתנשק,לומכרופנימי,מידעל"טופמארוס"
ומשפטית.רפואיתעזרהוסיפקו

טהורה,אדמיניסטרטיביתמסגרת-טור""היוותאיםמספר
אףהוקמונתון.גיאוגרפיבשטחפעולותעללפקחהיהשתפקידה
הפעילאשררפואי"טור"דוגמתמסוימת,התמחותבסיסעלטורים""

לגביטור""שלה"טופמארוס".-סמכותושלתת-קרקעירפואימרכז

ה"טופמארוס"מידישנתפסוחבלהוחומרינשק

ה"טור",בלבד.תיאוםסמכותהייתהבוהכלוליםהבודדיםהתאים

שלפונקציהבוהתקיימהלאעצמאיות,החלטותקיבללאשכזה,בתור
מןישירותזרםהמידעהיררכיים.יחסיםבוהיוולאהטור",מפקד"

ההפוך.ובכיווןהארגתשלהפועלהוועדאלהבודדהתא
מופקדהיההואה"טופמארוס",שלהמנהיגהגוףהיההפועלהוועד

עובדים"אנשיו,הארגון.שלהכוללתוהפוליטיתהצבאיתההנחיהעל

לפעולותיעדיםבחיפושעסקוה"טופמארוס",שלמלאה"במשרה
תכניותובאישורוקדימויותעדיפויותבקביעתתכניות,בעיבודגרילה,

כלאוטורתא,להקיםהוסמךהפועלהוועדהתאים.ידיעלשהוצעו
לגבילהחליטזההוסמךכמו-כןלפזרם.אולנכוןשימצאאחרתיחידה.
מבחינההארגוןאתולנהלמשמעת,לאכוףואד-הוק,קבועיםמינויים
פיננסית.
המועמדוממושך:חמורהיהה"טופמארוס"לשורותהקבלהתהליך
מקיףדו"חלחברשנדרשה"טופמארוס",איששללהמלצתונזקק

בריאותו,מצבהחברתי,חוגוהפוליטי,רקעומנהגיו,המועמד,אודות
פיסי,כוחמשמעת,היו:המועדפותהתכונותואופיו.תכונותיו
חוסר-היררכית.למערכתהסתגלותויכולתטכנייםכישוריםצייתנות,

ופטפוטהליכת-רכילואילוהמועמד,מסיכויירבותהפחיתזהירות
כדיהיהלאאחרותטובותתכונותשבכלעדמכל,גרועיםנחשבו

לתאהמועמדצורףלארגוןקבלתועםזה.מסוגמגרעותעללחפות
שולבובוצבאיותלמשימותואימוןהכשרהתהליךעברבושירותים,
ובסיכון.באחריותבפעילות,בהדרגה

מחוץככולםרובםשהיוחשאייםבבסיסיםהתבצעוהאימונים
שאוישושדה,שלבתי-חוליםהיואלהמבסיסיםבאחדיםלמונטבידאו.
בסיסי11המשטרהגילתה1970-1967בשניםלרפואה.בסטודנטים

שירותים.ובסיסינשק,סדנאות,מחבוא,מקומותשכללוטופמארוס""

ה"טופמארוס"בפעילותוצולביםטקטיקה
הרחביםהאסטרטגייםיעדיואתה"טופמארוס"תרגםלפיהןהשיטות

עםחתרניתותעמולהסלקטיביטרוריזםמיזגוספציפיותלפעולות
חשיפתעלהושםהדגשמוצלח.ותכנתתעוזהליחסי-ציבור,רגישות
לערערבמטרהמהפכני",צדק"עשייתועלהשלטונותשלפגיעותם
גםלקעקעובכךבכוח,השימושעלהשלטוןשלהמונופוליןאתולהרוס

בסיס-אתלהרחיבה"טופמארוס"חתרבמקבילשלו.הלגיטימציהאת

וללגיטימיות.לסמכותטענתוואתאמינותואתולחזקשלוהכוח
חתרהואחזיתי.באופןהשלטוןאתמלתקוףנמנעה"טופמארוס"

עליוולכפותבו,שפשתההשחיתותואתהשלטוןהסתאבותאתלחשוף
חסר-אבחנהמסיבידיכויהפעלתידיעלאוזלת-ידואתלהפגין
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יב"טופמארוס"תמיכההפגנותדישי

הארנקלעמדתבציבורנוספיםמגזריםלקרבזוובדרךומקומם,
ולשורותיו.

תעמולה,פעולותאספקה,פעולותכללו:ה"טופמארוס"פעולות
חבלה.ופעולותוגמול,הפחדהפעולות
לקיומההנחוציםהמרכיביםכללהשגתנועדוהאספקהפעולות

בנקים,שוד(מימון"פעולות"כללוהןהתנועה.שלולגידולההלוגיסטי
לחימהאמצעילהשגתופעולותהת)בעלישלפרטייםובתיםקזינובתי

החיוניהמידעאתצבאיים).לבסיסיםוחדירההברחהקנייה,ידיעל(

גניבה,שלבדרכיםה"טופמארוס"השיגולביצועםמבצעיםלתכנת

גםלשייךניתןהאספקהלפעולותוהפחדה.לחץבאמצעיאושוחד
חברישללחילוצםפעולותדהיינו:כוח-אדם,ל"אספקת"מבצעים

שביןבלילהבוצעהאלהשבפעולותהמרשימהשנכלאו.טופמארוס""
שמור-בקפידהמכלאחולצוובה1971,בספטמברל-6ה-5

תת-מנהרהדרךנמלטוהללוטופמארוס"."הברי106במונטבידאו

החופשיים.חבריהםידיעלשנכרתהמטר,60באורךקרקעות

ב"תעמולהאמונתואתשיקפוה"טופמארוס"שלהתעמולהפעולות
פעולהכלפניעלמרשיםמזויןמבצעעדיףלפיהאשרמזוינת",

אתאורוגוואישלטונותמשהכבידואחרת.תעמולתית-הסברתית
הארגוןנדחףולפעולתול"טופמארוס"הקשורותידיעותעלהצנזורה

מזוינת.לתעמולהשאתביתר
שלהעיקריהתעמולתיהנשקאתהיוותההפוליטיתהחטיפה

1972-1968השניםביןה"טופמארוס"חטופירשימתה"טופמארוס".
ובמערכתהפוליטיתבמערכתדמויות-מפתחוכוללתארוכההינה

הכללי,התובעבית-הנבחרים,נשיאביניהם:(אורוגוואישלהכלכלית

העממי"ב"כלאממושכותתקופותהוחזקוהחטופיםושופטים).שר

בתוהו.עלולגלותוהשלטונותמאמצישכלה"טופמארוס",של
פיעלאולםהחטוף,שלשחרורותמורתכופרנגבהאחדיםבמקרים

השלטוןהשפלתתעמולה,למטרותורקאךהחטיפהנועדהרוב
לחטיפתםקודםמעורביםברובם,שהיו,החטופים,וענישתונאמניו,
שביתות.בדיכויאוכלואיםטופמארוס""בעינוישחיתות,במעשי
שלחטיפתוהם:ה"טופמארוס"שלביותרהידועיםהחטיפהמבצעי

והחטיפה1971(ינואר(ג'קסוןג'ופריבאורוגוואי,הבריטיהשגריר

מומחה-קרקעותשלברזיל,בשגרירותהראשתהמזכירשלהמשולשת

סוף(מיטריונהדןאורוגוואי,למשטרתהאמריקניהיועץושלמארה"ב
ידיעללהורגהוצאהאחרון1970(.אוגוסטראשית-יולי

אתלהמירסרבואורוגוואיששלטונותלאחרה"טופמארוס",
הסבהמיטריונהשלהמתתוכלואים.טופמארוס""בחבריהחטופים

מאזלטפחה"טופמארוס"עמלאותההוד",רובין"לתדמיתקשהנזק
בקרבהארגוןבפופולריותבולטתלנסיגהוהביאהפעילותו,ראשית

כיה"טופמארוס"טעןהקיצוניצעדולהצדקתבאורוגוואי.הקהלדעת
המהפכניתהתנועההחלטתהייתהחייבת.האולטימטוםמועדמשפקע"

התנועהשלאחריותהפגנתמשוםבכךהיההפועל.אלמוצאתלהיות

הלטינית.באמריקהתנועות-אחיותבלפיאףאלאעמה,גלפירקלא

עדהחטיפה-לצורך-חליפיןשיטתאתלהפעילהצורךגםכאןפעל
כמכשיר".ככלי,עליהלשמורמנתעלההגיוניות,לתוצאותיה

עלהשתלטותכללוה"טופמארוס"שלנוספותתעמולהפעולות

דבראתלהביאמנתעלשידורותחנותציבורייםמקומות
עלהשתלטותהאפשר;ככלרבשומעיםלמספרה"טופמארוס"

למוסדותופריצהמשכנות-עוני;לתושבימטענןוחלוקתמזוןמשאיות
ומסמכים,ספרי-חשבונותהחרמת""לשםפרטייםולבתיםהפיננסיים

שחיתות,בלתי-חוקית,פעילותולהוכיחלחשוףכדיבהםשהיה

אתוהעלמות-מס.ציבורבכספינאותבלתישימושמטבע,ספסרות

לידיה"טופמארוס"העביראלהבפריצותשהושגהמרשיעהחומר

להקמתוהביאציבוריתסערהחוללהפרסוםברבים.ופרסמושופטים

שאולץהחקלאותשרביניהםרבים,קורבנות"ש"הפילוחקירהועדות

לחוקיבניגודשפעלההשקעותבחברתמעורבותועקבלהתפטר

המטבע.

מרכיבי-מפתחמוראליתלהביס.נועדווהגמולההפחדהפעולות

ישירות",ל"פעולותנחלקוהןהממשלתי.ובמנגנוןהביטחוןבכוחות

המשטרהוקצינימשטרתייםסוכניםשלבחייהםהתנקשותכמו
ורקאךל"אשם"הקשוריםאנשיםהענשת-עקיפות"ול"פעולות

בעלילבהירה"טופמארוס"ניסהזובדרךעימו.קשריהםבגלל

ואףראשםמשומרימיועציהם,מחבריהם,ובצבאבממשלתפקידים
חטיפה,פצצות,הטמנתכללווהגמולההפחדהפעולותמקרוביהם.

פומבית.והשפלהלהורגהוצאה

כלפיכמעטבלעדיבאורחכוונוה"טופמארוס"שלהחבלהפעולות
מובהקים.אוליגרכיים""יעדיםוכלפיבאורוגוואיאמריקנייםיעדים

ומפעליםקולה"קוקה"מוטורס",ג'נרל"במשרדיבוצעוחבלות
נזקלגרוםשלאהקפידה"טופמארוס"אמריקנית.בבעלותאחרים

בפועלים.פגיעהמחששעצמם,למפעלים

השניםשלבים:במספרלהבחיןניתןה"טופמארוס"בפעילות

ולאחרחיפושי-דרךראשונית,התארגנותבסימןעמדו1964-1963

בשניםוהארגוני.האסטרטגיהאידיאולוגי,במישוריםגיבושמכן

גרילהשלהאסטרטגיהלביצועבהדרגההארגוןעבר1968-1965

אספקהפעולותעלדגשהושםאלהבשניםלמעשה.הלכהעירונית
מאמצעהחלוסייענים.אוהדיםשלתשתיתהקמתועלוהצטיידות

בהדרגהה"טופמארוס"עבר1970-1969,בשניםשאתוביתר1968,

לתכניתבהתאםפעולותיושלהמלאהמיגועולהפעלתלמתקפה

התעמולהופעולותהפוליטיותהחטיפותשלחלקןהאסטרטגית.
וחמוראליםונעשההחריף,המשטרהעםהעימותוהלך.גדלהמזוינת

לחודש.מחודש

באמצעלשיאה.ה"טופמארוס"פעילותהגיעה1972-1971בשנים
צדק"הארגוןאכףבודו-שלטון""שלמצבלמעשהנתהווה1971

עלאףלהגןמסוגלאינוהשלטוןבעודרוחו,עלהעולהככלמהפכני"
ה"טופמארוס"כיבעלילנראהמזו,יתרהביותר.הקרוביםחסותובני

ומתכונןדו-שלטון","שללמצבשמעברהשלבאלעיניונושא
ושלהפועלהוועדשלפנימייםמסמכיםנרחב.בקנה-מידהלמתקפה

לעבור"בצורךעתבאותההתמקדוה"טופמארוס"שלהמודיעיןגוף

מתרגמים""כשהםהמזוין",המאבקשליותרויעילהגבוההלרמה

להרוס"שתכליתןמבצעיות,פעולותשלמעשיתללשוןזהצורך

וחומרית".מוראלית-האויבאתולהביס

197981אפריל266,מערכות""



ב"טופמארוס"השלטונותמלחמת

לשתילחלוקהניתנתב"טופמארוס"אורוגוואישלטונותמלחמת

עיקריות:תקופות

ספטמברחודשלביןה"טופמארוס"פעילותראשיתשביןהתקופה,4
המשטרהלביןה"טופמארוס"ביןההתמודדותניטשהזהבשלב1971.

המבצעת.והרשותהלאומית

חיסולםמועד-1972יוניסוףלבין1971ספטמברשביןהתקופה41

ביןהעימותהתנהלזהבשלבכארנק.ה"טופמארוס"של
אורוגוואי.שלהמזויניםהכוחותלביןה"טופמארוס"

ה"טופמארוס"עםההתמודדותמשימתהוטלההראשונהבתקופה

המידעינהל"ולנהלי-המשטרה:מששתשנייםעלוחיסולם
ל"טופמארוס",הקשורותהחקירותמרביתאתשניהלוהמודיעין",

שנועדהמשטרה,במסגרתלמחצהצבאיגוףהמטרופולין",ו"משמר
האמצעיםהעירונית.בגרילהללחימהמשטרתיתיחידת-עליתלהוזת

בעינוייםשגרתישימושכללו:בלחימתםהמשטרהמנהלישנקטו
אלהאמצעיםאולםקשה:בידשנוהלומקיפיםוסריקהחיפושומבצעי
ה"טופמארוס",להבסתמאדמעטתרמוהםשכןיעילים,כבלתינתגלו

נוהלולביתמביתהחיפושיםדיכוי.שלאווירהליצירתיותרוהרבה
שלהמודיעיןעבודתאפסיות.היוותוצאותיהםמגושמתבצורה

לשורותיהלהכניסדאגה"טופמארוס"שכןלקויה,הייתההמשטרה
פשיטותאודותמוקדםמידעלארגךשסיפקווסייעניםסוכנים

משטרתיים.ומבצעים

גםנוספיםאמצעי-הירוםלצדבאורוגוואי,הופעלה1967מסוףהחל
מןחינם"פרסומת"למנועשנועדההעיתונותעלצנזורה

התקשורת.כליבאמצעותהאוכלוסייהמקרבולבודדםה"טופמארוס",
תא","במונחיםהשימושאתהעיתוניםעלאסרנשיאותימנהליצו

טופמארוס","-וכמובןחתרני""קיצוני","טרוריסט","קומנדו","
עבריינים""פושעים","בביטוייםהשימושאתתחתםו"המליץ"

באלה.וכיוצא

כמשקלימנית-קיצוניתאלימותשלהתופעהכפורחתעלתהב-1971
ידיעלשנחטףמשטרתיצלםה"טופמארוס".לפעילותנגד

לכךומצולמותכתובותראיותסיפק1972,בפברוארה"טופמארוס"
והנהיגוםהללולקבוצותואימוניםכסףנשק,סיפקוממשלהשפקידי

אתלבלוםמנתעלדיהיהלאהללוהאמצעיםבכלאולםלמעשה.
התנגשויותושלדו-שלטון""שלההוויהה"טופמארוס".פעילות
סימנוומשמאלמימיןואלימיםקיצונייםארגוניםביןקטלניות

במצבבאורוגוואי.והסדרהחוקמןשנותרמהשלמהירההתמוטטות
עלהמזויניםהכוחותאתלהפקידארקו,אורוגוואי,נשיאהחליטזה

ה"טופמארוס".נגדהכוללתהמערכהניהול
בצבאמהםשלישיםכשניאיש,אלף17אורוגוואיצבאמנהב-1970
חובה,שירותללאיחסית,צנועתקציבעלהתקייםזהצבאהיבשה.
שלמוניטיןלעצמורכשהלטיניתבאמריקהאחריםלצבאותובניגוד

שלהכרעתופוליטיים.לאירועיםפסיביתגישהבעלא-פוליטי,צבא
נפלהב"טופמארוס"המאבקניהולאתהצבאעללהטילהנשיא

ה"טופמארוס"אסירי106שלבריחתםעם1971,ספטמברבראשית
בכוחותבאורוגוואי.ביותרולמאובטחלשמורשנחשבהכלאמבית

שלבכלל)אם(הרצויההמידהלגביעדייןשהתלבטוהמזוינים,
קונצנזוסהמאורעותבלחץהתגבשפוליטיים,בענייניםמעורבותם

כמסקנההמתפשטת.הפוליטיתלאלימותקץלשיםהצורךבדבר
לאלימותביותרהחשובבמקורתחילהלטפלהצורךנקבעהגיונית

החלהצבאיהמודיעיןמןהקציניםצוותה"טופמארוס".-המאורגנת
חתרנות.נגדלמבצעיםוהתכניותהרקעחומרבהכנת
הצבאשלהיערכותולתחילתבמקביל1971,ספטמברבאמצע
אשהפסקתעלחד-צדדיבאופןה"טופמארוס"הכריזנגדו,למערכה

ה"טופמארוס"שלעצמימייצורבנשקמשטרתיניסוי

מערכתבמהלךמכן.לאחרD"Srnnלהתקייםשעמדוהבחירותלרגל
שלהאלקטוראליתבבריתתמיכתואתה"טופמארוס"הביעהבחירות

הפוגת"Amplid).(Frenteהרחבה"החזית"-השמאלכוחות
ההשתלבותתמיהות.מספרמעוררתה"טופמארוס"שלהבחירות"
ניוונהבדברהמוצהרת,השקפתואתנגדההפוליטיבתהליךהמחודשת

המזויןבמאבקאמונתםואתיעילותה,ואיהפוליטיתהמערכתשל

מערכתתקופתבעצםבשלטון.לזכותהעםיוכלבהיחידהכדרך
האלקטוראליבתהליךאי-אמוןוהביעה"טופמארוס"שבהבחירות

עםה"טופמארוס"שליחסיומפלצתית".תרמית"הבחירותאתוכינה
הקומוניסטית,המפלגה(הרחבה"החזית"שלהשוניםמרכיביה

בלתי-וציריםשמאלניםנוצרים-דמוקרטיםהסוציאליסטית,המפלגה

המשופרים.מןהםאףהיולא-תלויים)
ה"טופמארוס".שלגורליכמשגההבחירות"הפוגת"נתגלתהבדיעבד
הנבחר,הנשיאנכנסבטרםעודבבחירות.הובסההרחבה"החזית"

כאןאולםפעילותו,אתוחידשה"טופמארוס"שבלכהונתובורדברי,
הפסקתחודשיחמשתאתכדבעיניצלוהמזויניםהכוחותכילוהתחוור

כוחותפתחוהפעילותלחידושכתגובהמוחצת.תגובהלהכנתהאש
ביתהצדדים.משניאיש19נהרגוימיםארבעהובתוךבמצוד,הצבא

מלחמהשלמצבעלוהכריזוהצבא,לדרישתנענווהנשיאהנבחרים
יעדיהםאתלהשיגחופשיתידהמזויניםלכוחותניתנהבופנימית,

ובסמכויותהפרטבזכויותלהתחשבמבליבחתרנותהמלחמהבתחום
בתי-המשפט.

חקירהובתהליךשמאלנים,ואוהדיםפעיליםשלבמעצריםהחלהצבא
אךברוטליותשהיוהמשטרתיות,החקירותלעומתוקשוח.שיטתי
הקבועהזמןפרקבתוםמשפטייםבהליכיםלפתוחהצורךבשל(קצרות
כיןוכללויותר,ומתוחכמותממושכותהצבאיותההקירותהיובחוק),
סמים.השפעתתחתהודאותוהשגתפסיכולוגייםעינוייםהיתר

המזויניםהכוחותשלהנמרצתמפעולתםהופתעה"טופמארוס"
שללחצותחתלהתמוטטוהחלהפוליטי,במימסדתמיכתםוממידת
עםפעולהשיתףפרז,אמודיוהקטורהארגון,ממנהיגיאחדהצבא.
העממי"ה"כלאואתנשקמחסנימחבוא,מקומותוהסגירחוקריו

מענההיהלאהפנימייםבכללי-הביטחוןכיהתבררהמפורסם.
ההיררכיהלפסגתשהשתייךאדםידיעלמידעהסגרתשללאפשרות

הארגון.של
נשאומבתי-הכלאה"טופמארוס"עצורישלההמוניותהבריחות

זהותםנחשפהבכלאהשהותבמהלךארוך:לטווחנזקהןאףבחובן
לפעילותובשובםלמאסר,חבריהםבפניהעצוריםשלהאמיתית

ע2



ה"טופמארוס"שלחדלהפעולתבעקבותהמשטרכוחש

מןכמהמשנפלובארגון.הפנימיהביטחוןמערכתלמעשהנהרסה
מדויקיםתיאוריםמפיהםהושגוהצבאלידיהכלאמבתיהנמלטים
פעילים.שלאמיתיותוזהויות

ה"טופמארוס"אתאורוגוואיצבאחיסלמחודשייםלמטהתוך

שנחשדואיש,אלפיםכחמשתבמעצרנתוניםהיו1972בסוףכארגון.
פעיליזה.לארגוןסיועבהענקתאוב"טופמארוס"בחברות

ונסוגופעילותםהפסיקוחופשייםשנותרוואוהדיוה"טופמארוס"
מאורוגוואי.נמלטווחלקםמחבוא,למקומות

ה"טופמארוס"שלהחוץקשרי
דרום-קונטיננטאליתמהפכהשלכסוכנהעצמוראהה"טופמארוס"

בהתאםלאומית.מהפכהשלכמחוללהמאשרפחותלאאמריקנית,
ארגוניםעםובריתותקשריםליצירתהארגתפעלזו,להשקפה
מאבקלנהלבמטרההלטינית,באמריקהאחרותבארצותמקבילים
דברוועושיהאמריקניהאימפריאליזם-המשותףהאויבנגדמתואם

מצויותייחודה.ועלתנועהכלשלהאוטונומיהעלשמירהתוך-
צבא"ארגוןעםה"טופמארוס"קשריאודותקונקרטיותידיעות

צבא"ועםה"מונטונרוס"עםבבוליביה,א)[8(הלאומי"השחרור

ל"טופמארוס"היוהנראהככלבארגנטינה.(ERP)המהפכני"העם
בינלאומיים"לקשריםהוועדה"בברזיל.גרילהקבוצותעםגםקשרים

הקמתעלשהכריזהפנימיבמסמךב-1972.הוקמהה"טופמארום"של
קובה,ממשלותעםבקשריםלעמודרצונועלהארגתמסרהוועדה
נוספותמהפכניותותנועותופרואקוואדוראיינדה),של(צ'ילה

וסין.ברה"מאלג'יריה,עםוכןהלטינית,באמריקה
ולאי-ה"טופמארוס"שללעצמאותוהוכחהזהבמסמךשראוהיו

נוגדות,גירסאותגםקיימותאולםדרכו,סוףעדהחוץבגורמיתלותו
העממיתבסיןאחרת,אוזובמידהה"טופמארוס",הסתייעלפיהן

הכספים.ובתחוםהאימוניםבנושאובקובה
התיאוםלשכת"שלהקמתהעלהעיתונותמסרה1974בראשית

המזויןהמאבקשלאינטרנציונליזציה"לצורךנ(כ5()(המהפכנית"
תנועת"ה"טופמארוס",עגידינוסדהזולשכההלטינית".באמריקה

ע-הו(81מבוליביהא-ה[8מצ'ילה,(MIR)המהפכני"השמאל

התקייםהתיאום"לשכת"שלהקמתהבעתמארגנטינה.
כינראהאולםבמציאות;מאשריותרהנייר"על"ה"טופמארוס"

עדייןאמריקניתהדרוםהיבשתבכלמשותףמהפכנילמאבקהשאיפה

ידשנתנולה,ומחוצהבאורוגוואיה"טופמארוס"שרידיאתהנחתה

הלטינית.באמריקההגרילהלארגוניהמשותפתהמסגרתלהקמת

סיכום
עללהעידלכאורה,עשויות,ה"טופמארוס"שלפעילותושנותתשע

להגיעלהתרחב,לפעול,להתקיים,עירוניתגרילהקבוצתשליכולתה
בכוחהשלטוןלתפיסתמוחשיאיוםולהוותדו-שלטון,שללסיטואציה

עםפוליטית.ויציבותדמוקרטיהשלמסורתבעלתבמדינהגםהנשק,
שהצמיחואורוגוואי,שלהספציפייםמתנאיהלהתעלםאיןזאת,

ארוכה"נשימה"מכןלאחרלוואפשרוה"טופמארוס",אתלמעשה

האנדרלמוסיההכלכלית,הרגלפשיטתיחסית:ממושכתושרידות

בעלעיורהכרוכות-בתהליךהחריפותהחברתיותהתנודותהפוליטית,
וממדיההשלטון,שלהמוגבליםמשאביומסחררים,וקצבהיקף

בעירבמתרחשהכישלק)או(הניצחוןתלוישבההמדינה,שלהזעירים

מונטבידאו.הבירה-בלבדאחת

אשרה"טופמארוס",שלוכישלונותמשגיםמספרעללהצביעניתן
הערכת-כבגביניהם:ניצחת,מפלהדברשלבסופוהארגוןנחלבעטיים

המנהיגותלנושאמספקתהערכהחוסרלעומתהמזוין,המאבקשליתר
אלטרנטיבההיותםבדברהאוכלוסייהשכנועוכישלוןהפוליטית,
קטליזטורמעולםה"טופמארוס"היווהלאאי-לכךלשלטון.פוליטית

שגההטכניבתחוםממש.שלעממיתלתנועהאבן-פינהאו
בלתיובסינוןהפנימיים,סדרי-הביטחוןבהרפייתה"טופמארוס"

לחץתחתלהתמוטטהראשוניםשהיוחדשים,מועמדיםשלקפדני
שקטעהחמורה,טקטיתשגיאההייתההבחירות"הפוגת"השלטונות.

חודשיםחמישהמקץאותווהעמידההארגון,שלהמתקפהתנופתאת

הכוחותשלמתקפתםמולבולטת,נחיתותשלבמצבחוסר-מעששל
ובהחלטיותה.בעוצמתהכלדלאותושהפתיעההטיוינים,

הכוחותנגדושניהלוהמערכהבעקבותהוכרעה"טופמארוס"
שהסליםככלבפעילותו.הציבוריתהתמיכהאובדןובעקבותהמזוינים

טרור,בשיטותוהולךגוברשימושונקטמאבקו,אתה"טופמארוס"
הראשונותבשניםלטפחעמלאותה(הוד"כ"רוביןתדמיתונתקפחה
הלךהארגוןונתמעטה.הלכהכלפיוהציבוריתוהסובלנותלקיומו),

לכללהגרילהביןמערכת-יחסיםשלהרצףהמצבמןוהתרחקאפוא
צה-טונג.סאושלמימרתופיעלבמים",כ"דגים-האוכלוסייה

חיקותנועות-אחיות""ה"טופמארוס".השפעתאתלהעריךקשה

קומוניסטיותמפלגותהיעדים.ובבהירתבסגנקבשיטה,אותו
בפקין,המצדדותוכאלהמוסקבה,אחרהנוהותאורתודוקסיות,

לתיאוריההמהפכניהמעשהקדמתשללעיקרוןמלכתחילההתייחסו

עלהצביעואלהמפלגותהסוסים".לפניהעגלההעמדת"כאלולארגון
הדוקטרינריותעמדותיהןלצדקתהוכחהכעלה"טופמארוס"כישלון

עממית.מהפכניתמלחמהשלניהולהדרךלגבי

למדינוחיםפתיחה"ב"תנאיגםכיהוכיח,ה"טופמארוס"שלניסיונו
אףועלדבר,שלבסופוהעירונית:הגרילהשלההצלחהסיכוייקלושים

אלאאורוגוואילצבאנדרשולאהארגון,שלהראווהוהשגיההצלחות
ספקאיןזאתעםכליל.ה"טופמארוס"אתלהכריעמנתעלכחודשיים

שלמוקדםבשלבנבלמתהעירוניתהגרילהאיןבושבמצבבכך,
היאבההחברהמבנהאםחמורבאורחלשבשהיאעלולהפעילותה,

שלה.ובאתיקהבארגונהרדיקלישינויולחוללפועלת,

לחזות:יכולההעירוניתהגרילהאיןזהרדיקלישינוישלכיוונואת
מחולליו.שלמציפיותיהםרבמרחקרחוקהשינוייהיהתכופות

שעשהאףעלבארצו,ה"שיטה"אתלהרוסהצליחה"טופמארוס"
במקוםאולםניצחון,ידיעלולאכישלונו-הואשלבדרךזאת

שלאורוגוואי"אלאעממית",דמוקרטיה"הוקמהלאה"שיטה"
ה"טופמארוס":שלמניסיונוזהלקהתימצתדבריירז'יסגנרלים".
אתגםהיטופמארוס'כרה-הליברליתלאורוגוואיקברכרהכאשר"
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