
O País 

Geograficamente, a República da Armênia é 
um país localizado numa região montanhosa na Eurásia, 
entre o mar Negro e o mar Cáspio, no sul do Cáucaso. Faz 
fronteira com a Turquia a oeste, Geórgia a nor-
te, Azerbaijão a leste, e com o Irão ao sul. Apesar de estar 
localizada na Ásia, a Arménia possui extensas relações soci-
opolíticas e culturais com a Europa. Sua população é de 
aproximadamente 3.009.800 habitantes e a sua capital, 
Erevã, é também sua cidade mais populosa. A economia da 
Armênia sobrevive de pesados auxílios estrangeiros, sendo 
uma democracia emergente. Devido a sua posição estraté-
gica, tenta conciliar alianças com a Rússia e com o Oriente 
Médio. Historicamente foi a primeira nação a adotar 
o cristianismo como religião de Estado em 301. A Armênia é 
atualmente membro de mais de 40 diferentes organizações 
internacionais, incluindo a ONU, o Conselho da Euro-
pa, Banco Asiático de Desenvolvimento, CEI, Organização 
Mundial do Comércio e a Organização de Cooperação Eco-
nómica do Mar Negro.  

 
A Armênia e o Terrorismo 

O principal grupo terrorista armênio foi o chamado Exercito 
Secreto Armênio para a Liberação da Armênia, ou ASALA. 
De ideologia marxista-leninista e fins nacionalistas, o ASA-
LA foi fundada em 1975, suas atividades começaram com 
bombardeios e assassinatos contra diplomatas turcos e 
civis. O seu principal objetivo era o reconhecimento do ge-
nocídio arménio pelo governo turco, ocorrido entre 1915 e 
1923 perpetrado pelo Império Otomano, bem como a cria-
ção de uma Armênia independente, a chamada “Grande 
Armênia”. Com a invasão israelense do Líbano em 1982, o 
grupo perdeu a maior parte da sua organização e apoio. 
Posteriormente o grupo caiu em vários desacordos internos 
que o condenaram a uma inatividade total. 
 
 
 

O contraterrorismo armênio 

De acordo com o Conselho de Ministros dos Assuntos Inter-
nos da Comunidade dos Estados Independentes (CIS), bem 
como a Organização do Tratado de Segurança Coletiva 
(OTSC), a polícia da República da Arménia realiza ações 
operacionais de investigação destinada a impedir atos ter-
roristas , bloqueando recursos de financiamento ao terroris-
mo e combatendo a circulação ilegal de armas, munições e 
substâncias explosivas. Todavia, ainda há indícios do apoio 
do governo aos grupos terroristas de carácter nacionalista, 
cujos ataques ocorrem principalmente no Azerbaijão e mui-
tas vezes contra a população civil. 
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