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De leren willen hiermee tonen dat Ierland geen vrijhaven meer
ia voor 'terroristen'.
De Ierse regering beschouwt de uitlevering als 'het bewijs van

junl1184, no. 8

1.

goede wil' en hoopt, dat de Britse regering nu ook mat meer
openheld het Inmiddels opgestelde rapport van het 'Forum
voor een Nieuw Ierland' zal bestuderen. Dit Forum van katholieke
partijen In Ierland pleit voor een volledige nieuwe aanpak van
het probleem Ulster. Zij overweegt het streven naar een
verenigd Ierland op te geven en daarvoor in de plaats een
dubbele, Anglo-lerse aouverelnlteit over Noord-Ierland voor te
atollen.
lntuaean hebban zowel katholieken als protestanten In
Noord-Ierland afwijzend gereageerd op het bekendgemaakte
rapport van het Forum voor aan Nieuw Ierland.
Doss. nr.: 222/7. 10.
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beroep

I Binnenland
MI8Cir!Jven hlgen bultenlandera en hun eigendommen, te

.

.

Hiveraurn

'

A Mhhandellngen
In de vroegemorgenuren van zondag 4-3-1984werdte Hilversum
in twee gevallen een Marokkaan zonder enige aanleiding door
twee mannen op straat mishandeld.
Bij de laatste mishandeling kon als verdachte worden
aangehouden:
, van beroep
ichoonmaker.
Dezelfde dag kon als tweede verdachte
.,orden aangehouden:

beiden wonende.
, aangehouden.ln de woning werden drieworwapens
aangetroffen: namelijk een tot vuurbuks omgebouwde
luchtbuks, een tot pistool omgebouwd luchtdrukpistool en een
tot revolver omgebouwd gaspistool, alsmede 82 patronen
kalibar .22 en 20 geweerpatronen kaliber .223. Ook
stuitte de politie op allerlei bescheiden en voorwerpen die
duiden op een militante neo-nazistische organisatie zoals:

.·

huiszoeking in zijn woning warden een

tot vuistwapen omgeboUwd gaspi&tool, alsmede 6 patronen,
kaliber .22, aangetroffen.

- een organisatieschema van de Nederlandse Culturele
Eenwording (N.C.E.). Betreft drie gardes voor totaal125 man;
- de algemene watten voor de N.C.E;
- enkele trainingsopgaven;
- een ontworpen embleem, waarop deletters N.C.E. rond een
driehoek met daarin een rune teken. Zie afbeelding hieronder;

'"'"'-"'"""'"""'•""""'"'"'"'"w-.., '•\
een hekel te hebban aan buitenlandera en actlef te zijn binnen
een neo-nazistische organisatie te Hilversum. De leider van
deze organisatie zou het aangetroffen wapen vervaardigd
hebban en zijn zoon zou het geleverd hebben.
Op dinsdag 11-3-1984 werd bedoelde 'leider': I

beroep timmermàn

en zijn zoon
,zonder

Recherche Informatie Bulletin - CRI

6

•

@·c ,"'
..(

E

- een explicatie van rangordeonderscheidingstekans;
- een beschrijving van het onderscheid dar rasaen;
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- een namenlijst van het Duitse Aktiefront Nationsier Sozialisten
(A.N.S.);
- een geklassifiseerd oefen-operatieplan voor een Nederlandse
tankeenheid.
Oe meeste bescheiden bleken te zijn ondertekend door 'kapitein'
I
...
-- .......... wonendete
I
'die als dienstplichtig soldaat
in 't Harde is gelegerd. Tijdens verhoor, medio maart verklaarde
deze vanaf zijn 14e jaar contact te hebban met
en
zijn vader. Verder verklaarde hij reeds 5 jaar lid te zijn van de

door de vader van
opgerichte nazistische organisatie, maar
niet nazistisch te zijn ingesteld. Hij bekende het oefenplan te
hebban verduisterd vanuit een stapel te vernietigen
thuis zouden
dienststukken op de kazerne. Bij
ragelmatiA vergaderingen van de groep gehouden worden.
. zou de groep hebban samengesteld, de leden
militaire rangen hebben gegeven, veelvuldig over de 2e
wereldoorlog gesproken hebban, een aanhanger van HITLER
zijn en de joden overal de schuld van geven. Tijdens de
bijeenkomsten werden films overHITLERen nazi Duitsland
vertoond en aanwijzingen gegeven voor het bereiken van een
goede lichamelijke conditie. Tevens werden instructies gegeven
omtrent de militaire organisatie. Het doel van de groep is 'DE
CULTURELE EENWORDING VAN NEDERLAND EN GEEN
VERDERE TOLERANTIE VAN BUITENLANDERS IN NEDERLAND'.
Op verzoeken van
zou
de groep gaan
reorganiseren en hiervoor stelde hij o.a. de bescheiden, die bij
werden aangetroffen, samen.
verklaarde
verder anti~ommunistisch te zijn en geen lid te zijn van de
Centrum Partij; dit laatste in tegenstelling tot andere aanhangers
van de groep die wellid van de C.P. zouden zijn.
is sinds enige tijd opgenomen bij de afdeling
Psychiatrie van het Militair Hospitaal te Utrecht.
. bekende het ombouwen en voorhanden hebben
van de wapens. Hij verklaarde de wapens primair voor zijn
hobby te hebben; dit had niets te maken met zijn politieke
ideeën, 2oals zijn lidmaatschap van de Centrum Partij.
Hij ontkende het bastaan van een neq-nazistische groep, laat
staan daarvan leider te zijn. Zijn zoon verklaarde de wapens van
zijn vader te mogen gebruiken. Hij wist niet wat de afkorting
N.C.E. betekende, maar had
wel druk bezig gezien
met allerlei papieren bij hem thuis.
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van ruiten van panden van buitenlanders ging. Tevens ontkende
hij lid te zijn van de groep van
.
; en
verklaarden tenslotte nog getuige c.q. betrokken te zijn
geweest bij een mishandeling van een 'neger' te Amsterdam
eind 1983. Het onderzoek in deze is nog gaande.

het gaat, onderstreepte de anonieme beller, dat de beweging
'nog altijd vastbesloten is geen enkele Amerikaan op Libanees
territorium toe te staan'.
Namens 'AJ Jihad Allslamijah' voegde de anonymus er aan
toe, dat deze organisatie ooktwee andere Amerikaanse vermisten
gevangen houdt. Het betreft
, journalist tevens
directeur van de Amerikaanse televisiemaatschappij Cable
News Netwerk, en de secretaris van de Amerikaanse ambassade
in Beiroet,
(Zie JBT. nr. 84.()5 11 Btl. onder
C-1).
/

Tenslotte
Uit het onderzoek is niet gebleken dat er daadwerkelijk een
neo-nazistische organisatie actief was in Hilversum. Wel waren
er activiteiten die in deze richting wezen.
Voor zover bakend hadden de aanhangers, naast de Centrum
Partij geen contacten met andere extreme rechtse organisaties.
Dossier 3.0/43.

Commentaar
De 'Al Jihad AllslamiJah' is- naar enkele maanden geleden is
gebleken- geen organisatie. Voor de aanslagen tegen meestal
westerse doelen wordt 'per actie' een (zelf)moordcommando
uitgezocht.
De coördinatie wordt geregeld door de Iraanse ambassade te
Damascus (Syrië), die de terroristen in samenwerking met Syrië
wapens en logistieke steun geeft.
Doss.nr.: 27.0/81

B. Bezetting van de lreanse ambassade In 's..Gravenhage d.d .
21-4-1984. ('FEDAJIEN'I
Op donderdag 26-4-1984, omstreeks 10.00 uur, stopten twee
busjes voor de Iraanse ambassade aan de Javastraat 54 te
's-Gravenhage.
De inzittenden van de busjes, allen van Iraanse afkomst,
r
verschaften zich vervolgens de toegang tot de ambassade en
drongen deze binnen aan de voorzijde, via de onafgesloten
deur.
Direct na hun binnenkomst, werd het aanwezige
ambassadepersoneel door de indringers bijeen gedreven in een
vertrek. Hierbij raakten de bezetters slaags met het
ambassadepersoneel, waarbij de Iraanse ambassadeur door
slagen met een houten of rubberen knuppel op het hoofd,
gewond raakte. Even later werd er vanuit de ambassade
gevraagd om een ambulance, omdat er een gewonde was. De
gewonde werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon na
bahandeling huiswaarts keren.
Uit de ramen van de eerste verdieping van het pand schreeuwden
de bazetters in de Franse en Engelse taal, dat zij ongewapend
waren, zij geen geweld zouden gebruiken en de actie was
badoeld om aandacht te vragen voor het verzet tegen het
regime van ayatollah Khomeiny, wiens bewind zich schuldig
maakt aan martelingen van gevangenen op grote schaal.
Volgens de bezetters, die studenten zouden zijn, bevinden zich
in Iran 100 000 politieke gevangenen.
Tijdens deze bezetting werden in de ambassade diverse
vernielingen aangericht.
Tegan 10.30 uur betrad de politie het pand en scheidde de
bezetters van het ambassadepersoneel. De bezetters, bestaande
uit 16 mannen en 1 vrouw, gaven zich zonder verzet over en
werden vervolgens afgevoerd. In het 'pamflet' dat door een van•
de bazeners naar buiten werd gebracht, eisten de studenten dat
er een einde komt aan de marteling van politieke gevangenen;
er een missie naar Iran wordt gezonden om het lot van de
gevangenen te onderzoeken en er bovendien een eind dient te
komen aan de militaire en economische hulp aan dat land, ook
vanuit Nederland.
De 17 aangehouden bezetters zijn:

Andera mildriJven
en I ..
verklaarden tevens, in novamber 1983 bij
een vijftal Turkse en Marokkaanse horecagelegenheden de
ruiten te hebben vernield. Dit omdat zij een hekel hebben aan
buitenlanders. Een ander lid van de groep,
van baroep automonteur, reed hen
met zijn witte Opel Manta naar de gelegenheden en werd op 9
maart jl. ter zake medeplichtigheid aan vernieling aangehouden.
ren
in de bewuste nachten
bekende
gereden te hebban en ieter gehoord te hebban dat zij ruiten
hadden vernield. Hij ontkende dat hij wist dat het om vernieling
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C. S~ans terrorisme
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. Moord op soclaliatische Baskische senator in San Sebastian
d.d. 23·2·1984.
('Comandos Autónomos Antlcepltallstas')
Op donderdag, 23·2·1984, circa 15.30 uur, werd het lid van het
in
autonome Baskische parlement,
zijn woning te San Sebastián neergeschoten, nadatzijn 1?~jarige
zoon de voordeur had opengedaan.
De aanbeller, een gemaskerde man, sloeg de zoon tegen de
grond, snelde naar binnen en vuurde met een machinepistool
een serie schoten af op de senator. De senator stond op het
punt naar een verkiezingsbijeenkomst te gaan, waar hij als
lijsttrekkar in de provincie Guipuzcoa voor de socialistische
partij 'Euskadi' bij de op zondag 26·2·19841.1. te houden
verkiezingen voor het nieuwe Baskische parlement, het woord
zou voeren.
De senator, die doortenminste vier kogels werd getroffen, was
op slag dood.
De dader vluchtte met een medeplichtige in een gereedstaande
auto.
Omtrent het bij de moordaanslag gebruikte machinepistool zijn
geen gegevens voorhanden.
Claim
Twee anonieme bellers, die tot de E.T.A. zeiden te behoren'Piinterorganisatie 'Mendeku' ('Wraak in Baskenland') en de
.::Omen dos Autónomoa Antlcapltalletas', eisten de
verantwoordelijkheid voor de moord op.
Inmiddels is echter vastgesteld, dat de senator werd vermoord
door de zogenaamde 'C(omandos) A(utónomos)
A(nticepitaliatasl', een groepering die zich rond 1975 afsplitste
van de E.T.A.
Achtergrond slachtoffer
, een kernfysicus. die vele jaren in West-Duitsland
heeft gestudeerd en gewerkt, had tijdens de
verkiezingscampagne voor het nieuwe autonome Baskische
parlement, felle kritiek geleverd op de E.T.A. Hij was de
deskundige van de socialistische partij voor bestrijding van het
terrorisme en in die hoedanigheid had hij onlangs voor overleg
met Franse collega's, Frans .. Baskenland bezocht.
Commentaar
Alle pol~ieke partijen betreurden de moord op
1 en
beschuldigden -met uitzondering van de extreem linkse
Baskische politieke partij 'llerri Batasuna' de Baskische
afscheidingsbeweging 'E(uskadil T(al A(skatasunal' van de
moord.
De 'Herri Batasuna' insinueerde, dat de socialistischelijsttrekker
van San Sebastián om het leven was gebracht door een
exteem-rechtse groep maar niet door de E.T.A. Ook de E.T.A.
ontkende iets met de moord van doen te hebban gehad.
Uit protest tegen de moord hebben alle politieke partijen in
Baskenland, de campagne voor de parlementsverkiezingen
tijdelijk gestaakt. In San Sebastián werden massale
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rouwbetogingen en een algemene staking gehouden, terwijl
ook in de rest van Spanje op vele plaatsen het werk werd
onderbroken om een minuut stilte in acht te nemen.
Premier Felipe González en alle leiders van Spaanse en Baskische
politieke partijen deden een oproep tot de Baskische bevolking
om zich niet door het terrorisme te laten overmeesteren, en
normaal deel te nemen aan de verkiezingen.
Bij vele Spanjaarden wekte de moordaanslag onwillekeurig
herinneringen aan het feit, dat de Spaanse burgeroorlog
(1936-1939), ook werd uitgelokt door de moord op een politicus.
Het slachtoffer is sinds de dood van generaal Franco het eerste
parlementslid, dat werd vermoord.
Doss. nr.: 23.0121
2. Arrestatle van voornaamste G.R.A.P.O.·Ielder In de omgeving
van Barcelona, begin mei 1984
In de eerste week van de maand mei 1984 werd in de
onmiddellijke omgeving van Barcelona, de voornaamste leider
van de 'G(rupol de R(•lstenclal A(n1Hascistel P(rimoro) de
O(ctubrel' in Spanje,
1 aangehouden.
/
Commentaar
, die verdacht wordt batrokken te zijn geweest bij de
moord op twee politieambtenaren in Madrid op 2·1·1984 (zie
JBT. nr. IJ4..03 Btl. onder 8 ..3) en bij de ontvoering van een niet
bij naam genoemde directeur van een bijkantoor van een
Madrileense bank, wordt sinds de dood op 5·12·1982 van
als de balangrijkste leider van de GRAPO
beschouwd. (zie J8T. nr. 83.()1 11 Btl onder E-2).
was in 1982 ontslagen uit de gevangenis, na een straf
te hebban uitgezeten voor de moord op een lid van de
krijgsmacht.
Doss. nr. 23.0!6

D. Iers terrorisme
1. Arrestatie van I.N.L.A.·Ieldor In lorland d.d. 17·3·1984
Op zaterdag, 17·3·1984 werd in een afgelegen woning in Market
on Fergus nabij Shannon (graafschap Claire, Ierland), na een
~f<ort vuurgevecht, de meest gezochte terrorist,
''
door de politie aangehouden. Tijden deze
actie werd een politieman in de schouder geraakt.
Uitlevering
Op zondag, 18-3·1984, te 01.30 uur, werd
uitgeleverd aan de autoriteiten van Noord-Ierland.
Achtergrond
, die als de leider van de I.N.L.A. wordt
beschouwd, beroept zich meer aanslagen op militairen, politie
en protestantse leiders te hebben gepleegd dan de P.I.R.A. In
een interview met een Iers dagblad. enigetijd terug beweerde
hij 30 moorden, 200 bomaanslagen en schietpartijen te hebben
gepleegd.
Voorts gaf hij toe ook verantwoordelijk te zijn voor de
bomaanslag in café·discothaek 'Droppin Wel/ Bar' te
BALLYKELLY op &-12·1982 (Zie JBT. nr. 83.()1 118tl. onder C·1).
In 1982 werd hij in de Ierse republiek aangehouden naar
aanleiding van een roofoverval op het postkantoor te
TOOMBRIDGE (Noord-Ierland), waarbij de 62·jarige
kantoorhoudster om het leven kwam.
Hij werd op borgtocht vrijgelaten en dook onder toen de Hoge
Raad te Dublin de historische beslissing nam hem uit te leveren
aan de Britse Justitie wegens de moord op genoemde
kantoorhoudster. De Hoge Raad evenwel wenste niet te
aanvaarden dat de roofoverval op het postkantoor een politieke
daad was.

Cammentaar
De Britse regering is bijzonder gelukkig met deze uitlevering
die, ook al gaat het om een niet-politiek misdrijf, zeker van
grote politieke betekenis is.
is de eerste terrorist, die werd uitgeleverd
sinds de deling van Ierland in 1921. Ook de Ierse premier
FitzGerald sprak zijn tevredenheid uit over het rechterfijk
besluit.
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verhinderen. Zij werden aangehouden, maar nog dezelfde dag
over de grens gezet.

....

--:
..

De personen genoemd onder de nummers 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13 en
15, hebben eind 1983/bagin 1984 politiek asiel in Nederland
aangevraagd.
Volgens het ambassadepersoneel zijn zeker drie andere
bezetters met medeneming van geld, paspoorten en andere
iocurnenten verdwenen via de achterdeur van het pand.
Jngeveer gelijktijdig met de actie te 's-Gravenhage, deden zich
in het buitenland acties voor bij Iraanse instellingen.
In Londen was het Iraanse consulaat het doelwit. Een tiental
Iraanse studenten kwam het gebouw binnen, nadat zij een
raam hadden ingeslagen. De bezetting werd tegen het eind van
de middag beëindigd.
In Parijs overviel een tiental personen het kantoor van Iran bij
de V.N.-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur, de
UNESCO.
In Frankfurt bezetten 10 tot 131raniërs het bureau van de
luchtvaartmaatschappij 'AIR IRAN'. Twee van de zeven
aanwezige beambten werden neergeslagen. De daders deelden
in pamfletten mee dat zij 'sympathisanten van de
guerilla-organisatie van de Volksfedajien' waren.
Nadat zij volgens ooggetuigen traangas hadden verspreid,
namen zij de vlucht.
Claim
De bezetters waren 'aanhangers van de Feclajien', een
marxistische organisatie die haar bases heeft in de
noordwestelijke provincie Koerdistan en in het zuiden van Iran.
In een anoniem telefoontje aan het A.F.P. te Parijs verklaarde
één van de bezetters, dat aanhangers van de Fedajien eveneens
larantwoordelijk waren voor de bezetting van de Iraanse
.imbassade te 's·Gravenhage.

Elfdere bezettinven
Op 8-3-1974 bezetten 20 in West-Duitsland en Oostenrijk
studerende Iraniërs de Iraanse ambassade en residentie te
Wassenaar. Zij werden na vier dagen in voorarrest te hebben
doorgebracht, veroordeeld tot een boete van f 100,- subsidiair
vier dagen hechtenis met een proeftijd van één jaar en nog
dezelfde dag over de grens gezet.
Deze bezetting leidde tot het terugroepen van het diplomatiek
personeel en een blokkade van de Nederlandse invoer in Iran,
terwijl de Iraanse pers zich verontwaardigd toonde over de
uitgesproken straf en het feit, dat de bezetters de gelegenheid
hadden gekregen om hun motieven- het vestigen van aandacht A
op misstanden in Iran -voor de rechtbank uiteen te zetten.
·
Op 23-1-1978 gingen 9 Iraanse studenten over tot een bezetting
van de portierswoning en kanselarij van de Iraanse ambassade
te Wassenaar, om aan te tonen dat de ambassade 'een ct~ntrum
v1n de SA VAK' (geheime politie) was. Tijdens deze ongeveer
vijf uut durende actie werden de zaakgelastigde, de consul en
de eerste secretaris gegijzeld.
De bezetters werden conform de eis veroordeeld tot zes
maanden gevangenisstraf ter zake van huisvredebreuk,
opzettelijke vrijheidsberoving en opzettelijke vernieling.
Ook deze actie heeft felle reacties van Teheran uitgelokt. In
augustus1981 wist de politie een 'poging tat bezetting' door 1S
in Frankrijk en West-Duitsland studerende jongeren tijdig te

Commentaar
De Nederlandse ambassadeur in Teheran, de heer
, werd op het Iraanse ministerie van buitenlandse
zaken ontboden om opheldering te verschaffen over de bezetting
van de Iraanse ambassade in 's-Gravenhage.
Volgens de Iraanse staatsradio was de bezetting van de
ambassade in Den Haag 'een repressaillemaatregel van het
Amerikaanse imperialisme' en de bezetting werd in direct
verband gebracht met de kritiek die de Iraanse premier Husseytn
Mounavi op 25-4-1184 had geleverd op het functioneren van
het tribunaal in 's-Gravenhage, dat probeert de financiöle
geschillen tussen Iran en de Verenigde Staten te beslechten.
De voorzitter van het Iraanse parlement,
, zei op 27+1984 in een door de staatsradio
uitgesproken rede, dat als Nedertand, West-Duitsland en
Frankrijk de bezetters niet voor de rechtbank zouden dagen en
straffen, 'wij het zelfzullen doen'.
Noot: De aangehoudenen zijn inmiddels in vrijheid gesteld
maar zullen t.z.t. wel berecht worden.

doss.: 27.0/94

11 Buitenland
A. Duits TelTOrisme
Rote Annee Fraktion
:1
I
uit detentie ontslagen
Op 4-5·1984 werd
na het uitzitten van haar straf ontslagen uit de ·
gevangen!& van Frankfurt Preungshelm.
werd op 5-5-1980 samen met
in Parijs aangehouden en op 10-7·1180 aan de
BRD uitg&Jeverd.
door het gerechtshof in
Op 29-6-1982 werd
Frankfurt am Main ter zake van lidmaatschap van een
terroristische vereniging veroordeeld tot een vrijheidsstraf van
vier jaar.

BZC-dossier 21.0/11.6

) op vriJe voeten

2,.

Op 19-4-1984 werd
na het uitzitten van
zijn vrijheidsstraf ontslagen uit de Stuttgart-Stemmhein
gevangenis.
werd op 11-4-1981 samen met de
intussen eveneens ontslagen
I in Heidelberg-Ziegelhausen
aangehouden als verdachte van diefstal en lidmaatschap van
een terroristische vereniging. (zie JST 82·12).
Op 12·10.1982 werd
door het
Gerechtshof te Stuttgart veroordeeld tot een vrijheidsstraf van
3 jaar.
werd veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden.
Het vonnis werd op 1~1983 bevestigd.

BZC-dossier 21.1/12.42

3.

veroordeeld tot driemaallevenslang

Op Ni·1984 heeft de Tweede Straflcamer van het
Oberlandesgericht in Stuttgart
C
), na een behandelingaduur van 15 maanden,
veroordeeld tot driemaal levenslang, alsmede 15 jaar
gevangenisstraf.
Er was viermaallevenslang tegen hem geëist.
werd
veroordeeld op grond van het lidmaatschap van een
terroristische vereniging. medeplichtigheid aan de moord op de
procureur-generaal
en zijn twee begeleiders op 7-4-1971
in KARLSRUHE, medeplichtigheid aan de moord op de bankier
ne de mislukte poging deze te ontvoeren op 30-7-1917 in
OBERURSEL, de poging tot aanslag op het gebouw van de
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procureur-generaal te KARLSRUHE op 25-8-1977 en
medeplichtigheid aan de ontvoering en moord op Dr.
ren zijn vier begeleiders op 18·10·1977.
Het hof verwierp de stelling van de verdediging dat
slechts een 'bruikbare idioot' van de RAF was geweest en onder
invloed van drugs zou hebben gehandeld.
Ook een verzoek om clementie op grond van het feit dat
reeds in 1980 zou hebben gebroken met de RAF werd
niet door het hof gehonoreerd. De verdediging verklaarde
tegen het vonnis beroep in cassatie te zullen instellen bij het
Bu ndesgerichtsh of.
BZC-dossier 21.1/1.22

4. Proces cont111fJ
Op 10-5-1984 werd door de vijfde Strafkamer van het gerechtshof
in Frankfurt het proces geopend contra

r

wordt o.a. verdacht van het lidmaatschap van een
terroristische organisatie, deelname aan de aanslag op generaal
in HEIDELBERG dd. 15·9·1981 en de gewapende
bankoverval in BOCHUM dd. 15·9·1982 waarbij ruim 100.000
OM werd buitgemaakt.
Voor de behandeling van de zaak wordt op een tijdsduur van 9
tot 12 maanden gerekend.
werd op 1·3·1983 n.a.v. een tip op het station van
DARMSTADT aangehouden.
BZC-dossier 21.1/46.17

B. Arabisch terrorisme
1. Aanslag op de Iraanse ambassadeur in Damascus (Syrië)
d.d. 14-2·1984.
('ARABISCHE ORGANISATIE VAN DE 15de MEI').
Op dinsdag, 14·2-1984. verloor de ambassadeur van Iran in de
Syrische hoofdstad Damascus,
zijn rechterhand en drie vingers van zijn
linkerhand en liep verder verwondingen aan zijn gezicht op
toen er een bompakket ontplofte.
De volgende dag werd hij met spoed overgebracht naar
Zwitsertand voor verdere medische behandeling.
Omtrent de samenstelling van de gebruikte springstof zijn geen
gegeyens bekend.

Claim
In een telefoontje ëlltn een correspondent van het persagentschap
A.F.P. zei een manspersoon van de onbekende 'ARABISCHE
ORGANISATIE VAN DE 15DE MEI', dat zij het bompakket
hadden gestuurd. Volgens de anonieme beller zou de Iraanse
ambassadeur
verantwoordelijk zijn
voor 'alle misdadige sabotagedaden van de verraderlijke
Iraanse elementen in Koeweit, Bagdad en andere landen aan de
Arabische Golf.

Cornmentaar
Radio Teheran stelde 'Zionistische agenten' verantwoordelijk
voor de aanslag.
De Iraanse geestelijke is naast zijn diplomatieke functie
verantwoordelijk voor het doen en laten van de Iraanse gardisten
('Pasdaran') in Syrië en in de Oostlibanese Beka'a-vallei. Hij
wordt door westerse inlichtingendiensten bovendien genoemd
als één van de 'coördinatoren van de zelfmoordcommando's',
die onder meer verantwoordelijk waren voor de aanslagen op
de militaire hoofdkwartieren van de Verenigde Staten en
Frankrijk in Libanon.
Noot: Ter verduidelijking wordt opgemerkt. dat de 'Arabische
Organisatie van de 15de Mei'-niet
identiek is aan de bekende
de
'BEWEGING VAN OE 15de MEI', die haar naam ontleent aan de
'ooafhankelijkheidsdag van de staat Israël' (15 mei 1948) en in
het verleden zich verantwoordelijk heeft gesteld voor
onderstaande aanslagen:
- 17-4·1980. bomexplosie in het 'Mount Royal' hotel te LONDEN
IPit> .IRT. nr. R/1.04 11 Btl. nndP.r AJ:
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- 21-4-1980, poging aanslag op EL AJ..vliegtuig te ZORICH (zie
JBT. nr. 80-04 /1 Btl. onder 4);
- 15-5-81, bomaanslag op El Al-kantoor te ROME (zie JBT.
81.()7 ll Btf. onder C);
- 16-5-1981, bomaanslag op El Al-kantoor te ISTANBOEL {zie
JBT. nr. 81-0711 8tl. onder CJ:
- 10-8-1981, bomaanslag op Israëlische ambassade te ATHENE
(zie J8T. nr. 81-10 1/BtJ. onder 8-3};
- 10.8·1981, bomaanslag op Israëlische ambassade te WENEN
{zie JBT. nr. 81-10-11 Btl. onder 8-5):
- December 1981, aanslag op een Israëlisch schip in de haven
van Haifa, waarbij 2 personen om het leven kwamen;
- 15-1-1982, bomaanslag op het Israëlische restaurant 'Mifgash
lsrael' in West-Berlijn, waarbij een dode en 29 gewonden vielen
(zie JBT. nr. 82-02 11 8tl. onder D-2}.
Doss.nr.: 27.0/118

2. Moord op directeur van het Arabische persagentschap
'Sharks Press' in Nico$ia (Cyprus) d.d. 3-5-1984:
Op donderdag, 3-5-1984, in de ochtenduren, werden op een
kruising van een hoofdstraat in Nicosia (Cyprus), de directeur
van het Arabische nieuwsagentschap 'Sharks Press' tevens
voorzitter van de 'Bond van Arabische Journalisten',
en zljn secretaresse neergeschoten, toen zij in
de door zijn secretaresse bestuurde personenauto op weg
waren naar hun werk.
Volgens ooggetuigen stond de dader op de hoek van de
hoofdstraatte wachten en vuurde tenminste drie schoten af op
de auto, waarin de man en de vrouw reden.
De directeur werd in de nek getroffen en overle.ed nog dezelfde
dag, terwijl zijn secretaresse een kogel in haar been kreeg. Oe
slachtoffers zijn Libanezen van Palestijnse afkomst.
Tot op heden heeft niemand de verantwoor<Jelijkheid voor .de
aanslag opgeëist.
Omtrent het bij de aanslag gebruikte vuurwapen zijn geen
gegevens bekend.
Signalement:
De po!itie omschreef de dader, die na zijn daad in een
gereedstaande auto vluchtte, als Arabisch van uiterlijk, en in de
leeftijd van 28 à 30 jaar.
Commentaar:
Het kantoor van de P.LO. in de Cypriotische hoofdstad gaf een
verklaring uit waarln 'Israëlische agenten' werden beschuldigd
.
van de moord op
In Damascus (Syrié) beschuldigde de PLO-officier
-bekend onder de naam van
-, één van de
leidersvan de dissidente beweging in de P.LO., echter PLO-leider'
Vasser ARAFAT ervan opdracht te hebben gegeven voor de
moord.
nam sinds de splitsing binnen de P.L.O.
vorig jaar, een anti·Arafat positie in.
··
Doss. nr.: 27.0/119
3. Ontvoerlog van Amerika~mse predikandh Belroet d.d.
8-5·1984.
('AL JIHAD AL ISLAMIJAH').

Op dinsdag, 8-5-1984, circa 08.30 uur, werd de Amerikaanse
dominee,
) ontvoerd. toen hij met zijn vrouw
door het westelijk stadsdeel van Beiroet liep. Volgens
medewerkers van de Theologische School te Beiroet werd hij
door drie gewapende mannen van het trottoir gerukt, in een
auto gesleurd en vervolgens weggevoerd.
Omtrent het signalement van de daders zijn geen gegevens
voorhanden.
Claim
In een op woensdag, 9-5-1984, ontvangen telefoontje bij een
buitenlands persbureau te Beiroet, bevestigde een man namens
de organisatie 'AL JIHAD AL ISLAMIJAH', dat zijn beweging
verantwoordelijk is voor de ontvoering van ds.
en dat de
ontvoering van de al 35 jaar in Beiroet wonende
dient
om 'opnieuw onze wil te tonen de uitdaging van president
Reagan te aanvaarden'. Zonder aan te geven om welke uitdaging
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