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A. V........ekAmrner
Op 12-9-1980 luoAft de R""htbenk te 'o-G rovenhegede Llbeneee
onderdein
to

Beiroet, die alo wrdacht Yen de moord op de zoon ven da T..toe
Amb-edeur, gepleegd te 'a-Gravenlulge op 12-10-1979 weo
oangehouden. vrijgesproken van hot hem ten laategelegda,
wegen& gebrek aan bewijs.
werd nog dezelfde dag in
vrijheid g..cetd.
(~M oolc Journaals Berichtgeving TerlOrilinie no. 7!HO en 79-11.
Jijenenland onder Den no. 80-06, Binnenland onder Al
8. Allnhoudlng
I
t te Nijmegen
In Journul Berichtgeving Terrorlorne 90-09, Binnenland onder·
C, werd g-eg gemaakr ven bownvermelde aanhouding.
Door de Officier ven Justitie bij de arrondlo&ementerec:htbenk te
Arnhem VMrd in dMe zealceen gevangenintrat van 4 maanden

geiill.
Door de advocaet ven
werd ter ter..,htzlttlng ge&teld dat
zijn elitot door de polltie te Nijmegen was aangehouden ter zake
van hot plegen ven een verkaer.avertnedlng en niet ter zake van
het ontplooien van terrorilllecha activiteiten.
olerhllva otelde de advocaat dat het b-ijo dat betroldeene ...,
op acherp geetelde brandbom rnt11 zich voerde door de politie
onrechtmltig waa verkregen en meende dat OP dezegronden
zijn eliint diende te worden vrijg.,.proken.
0. Rechtbank aanvaardde het verweer van de piellef en sprak
op9-9-1980vrlj.
Het Openbeer Mlnlaterie heeft tegen dit vonnla hoger beroep
~ngetetend.

C.AIInlloudlng

...

In eanalultlng OP Journee/Berichtgeving Terrotlame no. 80-10,
Binnenland A, wordt medegedeeld det
op 15-10-1980 op vrije voeten 11
gellektin tegenstelling tot een aantal peroberichten wordt
medegedeeld dat
nog in
verzekerde bewaring is.
Omtrent het door
gepleegde
lelt zolln het volgende overzich,wordan terullllokomen.

Bultenland
A.Ann-T-me
1. AlgefiiHn
Nur aanlalding van de moord op de zoon v1n de Turkae
Amba-eur In -rland, gepl..gd te 'o-Grovanhega op

~ lntorm8lie auu.tln

·CRI

8

12-1 0·1979, werden gegevens Yarzorneld van unolagen welke in
de algelopen jaren werden gepleegd en waarvan de
V«&ntwoordelljkheld door Armeense terroristische
groeperingen werd opgellll.
Uit de verzemelde SJegevena blijkt dat het Armoena terroriame

tot een van de best g&Ofllanlaeerde en meeat gewelddadige
organioetlea moet worden gerekend.
In"" brief, welke ASALA (oflcotting van 'Armenian Secrel Army
tor tha Llbererion of Armania'of 'Armee S.Cret ArmeniefJIHI
pour /1 Liberetion ai'Armenie'J In januari Yen dit jaaronder
Arme- organlutleo ver&preidda. zegt deze organlutle
verantwoordelijk te zijn voor meerdan 100 unolagen welke van
begin 1976 tot 31-12·1979 zijn gepleegd. Veel ven deze
unolegen werden gepleegd In Ubanon en Turkije; van slechts
een enkele daatllan werden lnlormetleo ontvangen. Na 1-1·1980
werden nog minetena14 unolagen door Armeenoe
groeperingen gepleegd.
Van al deze aanolagen konden slechts in enkele g""allen de
dader& worden geldentllicaerd, c.q. eangehoudan.
De unilegen door Armeenseterrorlotiache groeperingen
omvlltten zowel rTlOCH'dan, c.q. poliJingen daartoe. ale
bompleetoingen op Turlcw doelen en kentoren ven
luchtvaettmaatachappijen.
De moordeenslegen werden totjuli van dit jaar opgellot door de
'JU8tlte ComnNndol of rhe Arrnenian Genoci<H/Justiclers de
Gonoclde Armen/en'; da borneanilagen door ASAIA of door de
"N~ ArmfinJan Rnilrtllllcs', maar ook door de 'Justlce
ComnNndos of riteArmanion G1t110dd8'.

Opvallend la dat het papier dat de 'New Armenlan Resisrance'
gebruikte bij claimbrievan un dagbloden,ldentiak is aan papier
dat door da 'Julllice CommendOs of rhe Armenian Glnoeide'
werd gebruikt.
Vestgatleid werd dot van dit papier, gefabriceerd door een
ltaliunse firma, een vri)grota partij In 1974gel.,..erd-rd een
een firma In Libanon.
Ook Ie voorgekomen dat na eonolegen meerdere claims -•den
ontvongen: Direct na de moord in 'o-Gravenhege aiote de
'Juatice CammendOl of rhe Armenian Genocide' telefonisch de
Yarantwoordellikheid op; 's avond& daad ASALA dat bij een
parabureau In Beiroet.
Ookdamoord OP een Turkse diplomaat In Parijs op 22·12-1979
- d - m u l geclaimd en -1 door da 'Now Armenion
Reolsr.nce' en door da 'Juatice CommandOs ol !lolt Amr.nian
Genocide'.
In de eerder genoemde brief ven ASALA zijn oolc de aanliegen
opgMtomen dle door de ~Jullflce Comman~ ofthe Arm.ni•n
Genocide' en de 'New Armen/en Res/mnce'-rden opge6111.
Dit zou kunnen betekenen dat er In feite alechta Hn organlsetle
11 die onder verschill•nde n.-nen opereert.

...........,. ...,.,_.lluii«Jn- CRI
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Jowm..l~~ngTenortuna

op deaen ofandore manierextra bewekiOfJ. Hetfeit dat na
november 1979 tal van aanslagen werden gepleegd op andere

Haaks op deze veronderstelling staat een briefvan de 'Justice
Cammandos ofthe ArmenJan Genocide', welke begin 1980
vanuit Athene aan varschillande luchtvaartmaatschappijen werd
verzonden, en wearin wordt verklaard dat de eenslagen op
kentoren van luchtvaartmaatsehappijen zoals KLM, Alhalia,
LIJfthansa etc. niet het welt: is van het Armeense verzet. maar
van de Turkse geheime dienst, De opzet van de Turkse regering
hiervoor zou zijn het Armeenseverzet in diskr•diette brengen.
Onderzoeken hebben echter uitgeweren dat In meerdere
gevallen de explosieven die werden gebruikt bij kantoren ven
'Turkiah Airlines' praktioch identiek waren aan die gebruikt bij
bomaanslagen op kantor&n van andere

Bovengenoemde namen werden bekend bil onderzoek in
hotelregisters.
Cl•im: 'Justics Comm11ndos of the Armeni11n Genocide'.
Bijz.:
werd in 1976 aangehouden. Hij
bekande aan
geld gegeven te hebben, wetende
dat dit gebruiktlOUworden voor aan1lagen tegen Turkse
doelen. Hij ontkende verder iets te maken te hebben met da
'Jusrice Commondos ofthe Armenisn Glmocide' of soortgelijke

luchtvaertma•tschappijen.

groepering.

2. BalllnfJrljksra asnslagan gepleegd door Armaense
r.rroristische groeperingen

22-10-1175-W-n
Moord op Turkse Ambesaadaur.
Drie mannen drongen onder valse voorwendsels de Ambassade
binnen en schoten de Ambassadeur dood.
Daders: 3 mannen.

Wapens: 2 pistolen, merlc Wo lam, kei .•9 mm, I ataOfjun, kal .•9
mm, 1 Uzi, kal. 9 mm, alle in omgeving aangetroffen.
Claim: 'Justic• Comm11ndos ofthe Arrmmian Genocide'.

24-10-1975- Perija
Moord op Turkse Ambassadeur.
Autowerd beschoten toen deze door verkeerssituatie snelheJd
moest minderen.
Oaders: 3 è 4 mannen, geen signalementen.
WBpens: 1 pistool. mark Walam. kal. 9 mm, niet aangetroffen en
1 pistool, merk MAB, kal. 9 mm, in omgeving aangetroffen.
Claim: 'Justice Cammandos of U.. Armenion Genocide'.

28-12·1175-BTurkse Ambassade werd beschoten met raketten; verdere
gegevens onbekend.
Claim: ASALA.
11-2·1978- Beiroet

Moord op 1e aecret•ri• Turkse Ambaaaade.
Werd neergeschoten toen hij""n speelhal bezocht.
Oaders: 1 man, aignalementonbekend.

ASALA.
27·5- 19711- PIOrijo
Bij voorbereidingen voor reeks bomsanaJagen op Turkse doelen
in Parijs welke op 28·5-1976 hadden moeten plaatsvinden,
ontplofte relfveNaardigde bom voortijdig.
Voor nadere gO{Ievens zie Joum•siBerlchtgevinfJ Terrorisme

79--10.
21-5-1978- Zürich
Bomplaatsingen bij Turks Consulaat, eon filiaal van Turkse Bank
en Turks Vreamdalingen Bureau.
Exp~sieven

waren soortgelijk aan die welke werden

aangetroffen in Parijs na explosie dd. 27-5· 1978.
Verdacht van daze aanslag worden:

C~ wonint Hn do Ruo Fl8tt•4to P•rl)o

In' Journaal Berichtgeving Terrorisme' no.; 80-08, Buitenland
onder 81 werd rHds vermeld dat in de woning munitie van
verschillend kaliber en munitiedelen aangetroffen waren,
waaronder een aantal hulzen van verschillende patronen, kaliber
9mm en .46ACP(292atuka). Bij onderzoekvan de
laatstgenoemde hulzen bleek dat een gedeelte was verschoten
uit het wapen waarmee werd geschoten op een
politie-ambtenaar bij de 'Trompgarege' te 'a-Gravenhage op
19-9-1977. Het wapen del hierbij ie gebruikt Is vermoedelijk een
automatisch pistool 'Co~ Govemment' M 1911 of
vereenkomstig modellen van het kaliber .45 ACP.
..>als reede eerder werd medegedeeld werden in de woning ook
182 patroonhulzen aangetroffen van het kaliber 9 mm. Bil
vergelijking van de 24 patroonhulzen die na de schietpartij te
Kerkrade werden aangetroffen bleek dat 168 van daze hulzen
dezelfde sporen vertoonden an verochaten waren uh een
Mekerov machinapistool. Dit zelfde wapen is ook gebruikt blj de
oveNal op de 'Nationalbank' te Essen op 3-11-1977, gepleegd
door 4 personen, onder wie de reeds aangehouden
te Klosterreichenbech,
Tot op dit moment werden in de woning vingerafdrukkon
~angetrolfen van de aangehouden:

29-11-1877- r.unbul
Bomsanalagen op vliegveld en apoorwegatlllion.
5 personen werden gedood en 40 min of meer ernstig gewond.
Claim: 'Groep van de 28e me/'. (Eenmalig gebruikte naam; zie
Parijs en Zürich 27128·5-1976),

N-1177-Rome
Moord op Turl!se Ambassadeur bij Vaticaan.
Werd doodgeschoten toen hij lijn woning verliet.

Oeders: 1 man.
Sign.: ong. 30 jaar, donkere gelaatskleur.
W•pen: pistool. merk Walam. kal. 9 mm. in omgevîng
aangetroffen.
C/11/m: 'Justlca Commandos of!he Armenion GenoeidiJ '.

20. 10·1tr17- AtiMne
Bomaanslag op peruttaché van Turlcse Ambauade.
Bom werd geplaatst in auto ven attaché.
Oe auto werd totaal vernield.
Claim: niet opgeëist, staat wel vermeld in brief van ASALA.

Bomaansleg op Turkse bank.
Clllim: 'Nflw Armeni8n ReslstsncB 1•

ataen echter wel vermeld in eerder aangahaal de brief ven

IB.

geweest.

3·1·1178-Londllll

Bij de in do;r:e plaatsen gevestigde Turkse Consulaten wenten

••

werd op borgtocht

15-5-1977- Perija
Bomaanslag op kantoorvan het Turkse Vreemdelingen BurM!u.
Portier werd lfcht verwond.
Claim: Niet opgeëist, staat wal vermeld in brief van ASALA.

Wapen: pistool met geluiddemper.
18 •n 11-11·1971 -Keulen, Frenldurt •m M•in 1111 &un

objecten, zoals kantoren van Europese en Ameriksanse
luchtvaartmaetschappijen, maakt de zaak er uit het oogpunt van
preventie niet eenvoudiger door.
De reden, waarom Armeense terroristische groeperingen hun
aanvalsdoelen voor een deel hebben veriO{Id, is niet duidelijk.
De r.aen die het Armeene tarroriamerelf aengeaft, namelijk 'de
..trljd tog"" de Turbe bozfllteren haar im/)«islistischa
~b~!2..'!f."!!2!!!1:.ko'!'t wat mager over.

vrijgeleten en lalater bil verstek tol 8 maanden gevangeniutraf
veroordeeld.
Bij ond~trzoek naar de daders van de moord op do zoon van de
Turkse Am bestadeur in 's-Gravenhege ward vastgestald dat
in maart en juli 1979 in Naderland is

Claim: 'Justlce Commandos ofthe Armeniltn Genocide',

zogenaamde Molotov-cocl<tails door de ru~en gegooid.
Cl11im: aanvenkelijk door niemand opgeeïst, dea aanslagen

Joumul Beric:htgevlng TetYorism•

no. 80-11

3-1-1178- DrvOHI
Bomaanslag op gebouwwaareen kantoor van de Turkse
Ambesaade is gevestigd.
Claim: ~NBW ArmMisn Resistance'.
Bijz.: Verantwoordelijkheid werd in eerste instantie telefonisch
opgeëist, enkele dagen later volgde aan schriftelijke claim. Het
papier dat hiervoor werd gebruikt bleek identiek aan het p•pler
gebruikt door'JustJee Commando• oftheArmenien Grmocide'.
11-3·1878- AthOnder drie autp'a, alllande voor Turkse Ambesaade, werden
bomman geplaatst. Eén van de bommen werd voortijdig

ontdekt, waarop politie en bomopruimjngsdienst werdon
gewaarschuwd.
Voordat laatstgenoemde dienst gearriveerd was, explodeerden
alle drie de bommen. De persattaché van de Tu ril: se Ambassade,
2 politieambtenaren en een voorbijganger werden gewond.
Clsim: Niet opgeëist, staat wel vermo4d in brief van ASALA.

2-e-1178-MIIdrld
Moord op echtgenote en broer van TurkseAmbassadeur on
chauffeur ven Ambassade.

lledten:ho lnfonnetie Buhtin • CRI
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~slotte werd in de woning nog een 'behendelingskaart'
"ngetroffen van het 'lnstltute Prophy/actique'to Parijs, ten
neme van:
. Bij onderzoek bleek dat op 6-7·1979 aan
to Betel, wonende te Parijs,
, rleh liet onden:oel<en. lol a dat haar medicijnen wo ren
voorgaachreven werd rij doorgestuurd naar de röntgenafdeling
van het instituut.
In de administratie van deze afdeling komt geen
maer
voor, terwijl in het kasboek
.
in Zwitserland, wonende Parijo,
staat vermeld. Voor de behando4ing betaalde rij
<:ontant Het tonen van foto's van Duitse terroristen had een
, te Parijs,
"'"111tief rasultast, terwijl op het adres
deze vrou':! ni~woonachtig is of is gewaest.

'1:.

VetOordoling
Op26-9-1980werd
,
te Hohenelbte, in Winterthur te ZwitMrland
veroordeeld tot leventlange gevangenisstraf naar aanleiding
van do door hem op 9-11·1979 gapleegde roofoverval op de
Zwitaerte Volksbankte Zürich.
Als strafredenen lagen moord. poging tot moord, roof in
urnenhang metanderedo4ictonzoals o.a. ongeoorloofd
wapenbezit etc. aan de strafmaat ten grondslag.
wat sinds de moord op werkgeversvoorzitter
één der meeat gozochte leden van de harde RAF-kam In
de BRD.

no. 80-11

Het is echter niet uitgesloten dat de verdediging revisie •al
aanvragen.ln aansluiting op het proces te Winterthur werd op
3-10-1980 door het Gerechtshof te Lauaanne bepaald del
aan de BRD zei worden uitgeleverd, Het motief
hiervoor is dat hij als één der hoofdverdachten in de
'z11•k· ·
'worth beschouwd.
Opgemerkt worth dat
in 1977 werd
geïdentificeerd al& de man die onder de naam
de
conapiratieve woning aan de
te
Amsterdam huurde, bij welke wonJng in oktober 19n de Duitse
terroristen
I en
,
na een schietpertij
metdepolitie~rdenaangehouden. Op2G-5-1978werd hij

• in Joegoslavli aangahouden en zoals bekend later
door de Joegoslavi1che autoriteiten op vrije voeten gesteld.

D, Bom•onolag tilden• h.t ·~rteot' In München op

J}

2H-1110
Op 28-9-1980 te omstreeks 22.20 uur vond in Münchenvoor de het
hoofdingang van het terrein waar het jaar1i}kse 'Oidoberle~
werd gehouden een zeer sterke explosie plaats•
Uit hot voorlopig ingestelde onderzoek bleek dat de haard van
de expiPsie was gelegen in een OP straat geplaatllt8 papiermand,
waar in de directe omg4Wing een zwaar verminkt lijk werd
aangetroffen met op korte alstand een persoonsbewijs van de
bij de Duitse politie bekende
.
Op grond van da varminking ward vastgesteld dat de man naar
alle waarschijnlijkheid op het moment van de explosie met het
bovt~nllchaam boven de papiermand heeft gutaan.
BI} onderzoek kwam v.rder vallt te staan dat het exploBief
vermoedelijk bestond uit een granaat (Engels fabrikaat) die <ich
fn een dunwandige metaten mantel bevond.
In vvrbond met het feit dat bekend werd dat de op het lijk
aangetroffen autosleutel behoort bij de in de omgeving
geparkeerde auto van de vader van ·
·werd
voorlopig aangenomen dat het !Ijk het stoffelijk overschot is van

De broers van,
:konden echter in verband met de zware
verminkingen het lijk niet Identificeren, zodat hierover In eerste
instantie geen zekerheid kon worden verkregen. Later kon op
grond van het geb~ worden vastgesteld dat het lijk het stoflalijk
overachot was van
.. Bij het onderzoek van de
woning van
werden talrijke flessen met o.a.
chemie81iin en een omvangrijke literatuur over spring5toffen en
de vervaardiging daarvan aangetroffen.
is bekend dat hij een opleiding tot
'PaniS&rflr&nsdier'Maft gehad en lid was van de rechts extreme
Wehrsportgruppe Hoffman'.
Naar aanktldirlQ van de exploeie werd door de
goneralbunduanwalt een onderroek gelast.
In de middag van 27-9-1980 werd in Schwarzbach een drietal
auto'•· waarin zich vier leden van de Wehrsportgruppe
HoHm•n'bevonden, aangehouden.
Bij het ondenoek in de woning van deze vier personen werd bij
springstof en andere relevante materialen
aangetroffen. Op last ven de 'generalbundesanwalt' werd de
leider van de groep
,
te loleurenberg, in het kasteel 'Enmreuth', Marktplaa 3
(Kreis Forchhelm)- het hoofdkwartier van de groepaangehouden. Op het moment van de aanhouding bevond zich
ta
in het kalteel
Ruding, wonende te Neurenberg.
Bij onderzoek van het kasteel warden 10 ontstekers
aangetroffen.

E. Veroo......,n In het·
...-•toten
_lldolllk_" .,.,. ct. ..._lng .".., d•2• juni'.
In de sinds 11-4-19781opende behandeling in do 1• Senaat van
het Berlijn"" gerecht, wegens moord op de rechtbankpresident
op 10-11·1974 en de ontvoering van de

Rechen:llalnlormatl• Bulletin- CRI

JoumMI Berichtgeving Terrori~m~e

Aanslag werd gepleegd toen auto in omgeving van residentie in
verband met verkoersomstandigheden moeat &toppen.
Daders: 3 mannen.

no. 80·11

17-12·1979-Londen
Bomaanslag op kantoor Turkish Airlines.
Een voorbijgangerwerd gewond.
Claim: ASALA.

22·12·1119-Am.terdem
Wapens: pistool, merk Baretta, kal. 9 mm, il") omgeving
aangetroffen, machinepistool, merk onbekend. kal. 9 mm. niet
aangetroffen.

Claim: 'Justice Cammandos of the Armenian Genocide'.

Bomaanslag op kantoor Turkish Airlines.
Voor bijzonderheden zie Journasi Berichtgeving Terrorisme
80-01 Binnenland onder 2.

CIBim: 'New Armenian Resistance',

22·12-1119-Parijs
1-12·1978-Genlrve
Bomsanalag op Turks COn$Uiaat.
CJ11im: Niet opgeëist, staat wel vermeld In brief van ASALA.

17·12-1978-Genève
Bomaanslag op kantoor Turkish Airlines.
Cl11im: Niet opgeëist, staat wel vermeld in brief van ASALA.

8·7-1979-Parijs

Moord op directeur Turks Verkeer&- en Informatiebureau.
Slachtoffer werd op straat neergeschoten nadat hij ;~ijn kantoor
had verlaten om de krantte kopen (deed dit iedere ~g.
omstreeks d~UBitde tijd).
Zie ook Joumas/ Berichtgeving Terrorisme 80-01, Buitenland

onder1.
Claim: 'Justice Commtmdos oftheArmenian Genocide' an 'NIIw
Armenian Resistsnce'.

Boma~nslagen op kantoor Turkish Airlines, kantoor Turks
Touristen· en Informatiebureau, arbeidsbemiddellngsbureau
Joor Turkse onderdanen en kantoor van Turkse delegatie bij
I'OCOE.

22·12·1979-latanbul

Claim: 'Justics Cammandos of the ~nian Gen oei~'.

Bomaanslagen op kantoren v11n Air Franceen 1WA.
Claim: ASALA.

22·8·1979-Genève
Bomaanslag bij Turks Consulaat. Drie pel"$0nen werden
9ewond.
Claim: ASALA.

Bomaanslag op kantoor van Turkish Airlines.

Claim: onbekend, staat vermeld in brief van ASALA.

23-12·1f79-Aome

24-12·1979-Rome

27-IJ-1979- Frankfurt am Msln

Bomaansl11g op hotel wear personen van Armeensa herkomst,
die naar de Verenigde Staten wilden emigreren, waren
Ondergebracht.
Claim: ASALA.

Bomaanslag op kantoorTurkish Airlines..
Claim: ASALA.

14-1-1980- PiltiJs

4·10..1979- Kopenhqen
Bomaanslag op kantoor Turkish Airlines.

Claim: ASALA.
Bij~.: Bom was verpakt in krant, 'International Herald Tribune',
dd. 3-10·1979, gedrukt in Parijs.

12·10-1979- 's-GI"IIW'enhqe
Moord op zoon Turkse Ambassadeur.
Voor bijzonderheden zie Journaals Berichtgeving T11rrorisme
nrs. 79·10, 79- f 1 Binnenlsnd onder D, 80-05 Binnenl.tnd onder A

·"dit Journaal Binnenland onder A.
.laim: Justics Cammandos ofthe Armenian Genocide en
ASALA.

30-10..1971- Milaan
Bomaanslag op kantoorTurkish Airlines.
Claim: ASALA.

8-11·1979- Rome
Bomaanslag op kantoorTurkishAirlines.

Claim: ASALA.

18-11·1979- Parlis
Bomaanslagen op kantoren van Turklsh Airlines, KLM en
Lufthansa.
C/ajm: ASALA.

Zie JournasiBerichtgeving Terrorisme 80-01.

28-11·1171- Msdrld
Bomaanslagen op kantoren van BOAC, Alitalia en 1WA.
Claim: ASAL.A.

Bij kantoor lufthansa werd een bom aangetroffen en
gedemonteerd voor deze explodeerde.
Bijz.: Explosief was verpakt in een Parijse krant van 19-11-1979
waarin een verslag stond van de bomaanslagen op Turkish
Airlines, KLM en Lufthansa.
Claim: Niet opgeëist.

20..1-1980- Madrid
Bomaanslagen op kantoren van Sabena en Swiasair.
Claim: Niet opgeêist.. bommen waren qua samenstelling
identiek aan die welke op 26-11-1979 in Madrid werden
geplaatst.

6-2-1980-Bem
Poging moord op Turkse Ambassadeur.
Ambassadeur werd beschoten toen zijn auto In verband mat
verkeerssituatie moest stoppen. Ambassadeur werd ernatig
verwond.
Dader:
, Beiroet, Franse nationaliteit,
wonende te Marseille; werd in Frankrijk aangehouden.
Wapens: 1 revolver Enfield kal. 9 mm, 1 revolver Smith &
Wesson, kal. 7.65 mm, en een pistool Astra, kal. 7.65 mm.
Werden in Bern aangetroffen.

Claim: 'Justice Cammandos oftheArmenian Genocide'.
Bijz.: Zie ook Journaal Berichtgeving Terrorisme 80-02
Buirenland onder A.

18-2-1180-Rome
Bomaanslagen' op kantoren Swissair en El-Al.
Bijz.: De man die de verantwoordelijkheid opeiste, waarschuwde
de Zwitserse regering op te houden met het vervolgen van
onschuldige Armenen.
Claim: ASALA.

8-12·1979 -Rome
Boma&n$lagen op kantoren van British Airways, El-Al en
PAN-AM.
Als gevolg van deze aanslagen werden 9 persom:tn min of meer
emstig gewond.

Claim: 'New Armenien Resistanc:e ',

104·1180-Rome
Bomaanslag op kantoor van Turkiah Airlines.

BiJ elCploele werden 4 personen gedood en meerdere anderen
min of meer arMtig gewond.
Claim: ASALA.
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17-4-1980-Rome
Poging tot moord op Turkse Ambassadeur bij Vaticaan.
Auto, waarin de ambassadeur, zijn chauffeur en een lijfwacht
zaten, werd beschoten toen de auto nabij de residentie in
verband met de verkeerssituatie snelheid moest minderen.
Dàdèrs: 2 mannen, geen signalementen.
Wapens: vuistvuurwapens.
Claim: Justice Cammandos of the Armenfan Genocide.'
31·7·1980- Athene
Moord op attaché van de Turkse Ambassade.
Moord werd gepleegd toen attaché en zijn gezin de woning
verlieten.
Attaché werd gedood, zijn echtgenote en zijn twee kinderen
ernstig gewond.
Dader: 1 man.
I

Wapen: pistool, kal. 7.65 mm.
Claim: ASALA.
".~ Bijz.: Zie ook JournasiBerichtgeving Terrorisme 80-09,
Buitenland onder C.
5·1·1980 -lyon
Poging moord op Turkse Consul.
Daders kwamen gebouw binnen, vroegen naar de Consul en
openden direct hierna het vuur op de aanwezigen.
Vier personen raakten min of meer ernstig gewond.
Daders: 2 mannen.

Wapens: pistolen, vermoedelijk Unique of Ruby, kal. 7.65 mm.
Claim: ASALA.

4·10-1980-Midrid
Bomaanslag op kantoor van Alitalia.

12 personen raaiden gewond.
Claim: ASALA.
8·10-1980- Belroet
Bomaanslag op kantoor van S'!Vissair.
Claim: 'Commando van de 3e oktober'.

r-.

12·10-1980-NewYork
Bomaanslag op kantoor van Turksevertegenwoordiging bij
UNO.
Vier personen raakten gewond.
Claim: ASALA
12·10·1980-Los Angetes
Bomaanslag op kantoor van Turks reisbureau; 1 gewonde.
Claim; ASALA.
12·10·1980 -Londen
Bomaanslag op kantoorTurkish Airlines.
Claim: ASAlA

12·10-1980- Londen
Bomaanslag op kantoor Swissair.
Bijz.: Blijkens eerste onderzoeken is de bom, welke bij Swissair
explodeerde praktisch identiek aan de bom die een half uur
eerder bijTurkish Airlinestotontploffing kwam.
De resultaten van het laboratoriumonderzoek om deze eerste
indrukken te bevestigen, waren bij het afstuiten van dit Journaal
nog niet bekend.
·
Claim: 'Commando van de 3e oktober'.

12·1 D-1980- Parijs
Bomaanslag op kantoor Swissair.
Claim: 'Commando van de 3e oktober'.
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Bij de bomaanslagen welke op 8 en 10·1()-1980 in Beiroet,
Londen en Parijs werden gepleegd, deelde de man, die de
aanslagen bij persbureaus opeiste en zei te spreken namens een
nog onbekende beweging het 'Commando van de 3e oktober'
mede, dat de Zwitserse regering meer bijzonderheden over de
reden van de aanslagen zou kunnen geven.
De Zwttserse autoriteiten hebben zich tegenover de pers op de
vlalde gehouden en medegedeeld dat zij geen idee hadden
waarom Swissair plotseling het doel was geworden van
bomaanslagen. In de pers hebben berichten gecirculeerd dat de
aanslagen mogelijk het gevolg waren van de uitspraak van een
Zwitserse rechtbank om
, d~ in Zwitserland
gedetineerd is, aan Duitsland uit te lever~n (zie ook Buîtenland
onderonder C).
De werkelijke reden ligt echter op het Armeen se vlak..
Op 3-10·1980 vond in Genève op een hotelkamer een explosie
plaats.
Deze kamer werd bewoond door een Libanese man en een
Amerikaanse vrouw, beiden echter van Armeense afkomst.
De man was ernstig gewond, hij werd opgenomen in een
ziekenhuis en zal beide ogen en een hand moeten missen. De
vrouw was praktisch niet gewond en werd aangehouden. In de
kamer werden nog twee bommen aangetroffen. Deze bestonden 1
·
elk uit 40 gram hoogwaardige springstof, een batterijtje en een
ontstekingsmechanisme, alles varpald in een sigarettendoosje.
De aangehouden vrouw weigerde tot op heden een verklaring af
te leggen. Aangenomen wordt dat de man en de vrouw een
aantal bomaanslagen moesten plegen, doch dat bij het in elkaar
zetten van de laatste bom een vergissing is gemaakt.

3. Samenwerking met andere organisaties
Er zijn geen concrete aanwijzingen dat Armeense terroristische
groeperingen bij het plegen van aanslagen samenwerken met
andere terroristische organisaties.
Wet werden informaties ontvangen dat er verbindingen zouden
bestaan tussen Armeense groeperingen en het Palestijnse
verzet, met name met die organisaties die behoren tot het
zogenaamde 'Rejecrion Front',
Deze samenwerking zou vooral de opleiding van terroristen
betreffen.
In april1980 gaf ASALA io Beiroet op een geheime plaats een
persconferentie samen met de 'Partija Karkersn Koerdistan'
(Koerdische Arbeiderspartij).
Journalisten die deze persconferentie mochten bijwonen
werden geblinddoekt in auto's naar deze plaats gevoerd.
Een man, die zich
noemde, verklaarde dat
ASALA en de P.K.K. nun krachten zouden bundelen en hun
acties meer zouden gaan richten op Turkije zett. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat het merendeal van de aanslagen
waarvoor ASALA de verantwoordelijkheid in de al diverse malen
aangehaalde brief heeft opgeëist in Turkije werden gepleegd en
dattot op heden geen afname v11n aanslagen op andere plaatsen
in Europa is te bespeuren; men heeft zelfs het actieterrein
uitgebreid naar de Verenigde Staten (zie New Vork en Los
Angeles dd. 10·10·1980).
Ten slotte hebben de Turkse autoriteiten nog medegedeeld over
aanwijzingen te beschikken dat Armeense terroristische
groeperingen samenwerken met extreem linkse organisaties in
Turkije zelf en met Grieks-Cypriotische groepen. Waaruit deze
aanwijzingen bestaan werd niet medegedeeld.
Vermeldenswaardig is verder nog dat enkele malen berichten
werden ontvangen dat Arrneense terroristische organisaties
welgestelde personen van Armeense herkomst zouden dwingen
gelden ter beschikking te stellen voor de bevrijdingsoorlog.
De betrokkenheid van
bij de aanslagen in Zürich
op 28-5-1976 zou in dit kader kunnen passen.

4. Toekomstverwachtingen
Het ziet er niet naar uit dat spoedig een eind zal komen aan
aanslagen door Armeense terroristische groeperingen. Met
nieuwe aanslagen. mogelijk ook in Nederland. moet ernstig
rekening worden gehouden.
Turkse doelen, welke in Nedertand het maast daarvoor in
aanmerking zouden kunnen komen, genieten sedert geruime tijd
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