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Numãrul 2/2013 al revistei STUDIA POLITICA.
ROMANIAN POLITICAL SCIENCE REVIEW,
publicatã de Institute for Political Research, Univer-
sitatea Bucureºti, se deschide în ARGUMENTUM,
cu articolul semnat de Alexandra Ionaºcu, intitulat
„Searching for Representation. Romanian Parliamentary
Elites and their Political Roles.“ În ultimii ani, Parla-
mentul României a devenit unul dintre principalele
câmpuri politice de luptã. Reconfigurãrile procedu-
rale continue, mobilitatea interpartidicã ºi lipsa unei
activitãþi legislative robuste au ridicat numeroase în-
trebãri în ceea ce priveºte calitatea „reprezentativi-
tãþii“ politice în ziua de azi. Plecând atât de la aranja-
mentele instituþionale cât ºi de la opiniile membrilor
Parlamentului, studiul investigheazã forþele contra-
dictorii/diferite ale mandatelor parlamentare. Conclu-
ziile studiului vor indica faptul cã membrii Parlamen-
tului românesc nu sunt nici în serviciul cetãþenilor, ºi
nici al partidelor sau al funcþionarilor constituanþi, ci
sunt mai degrabã subiecþi ai guvernãrii (p. 256).

Un studiu deosebit este propus de cei patru autori
(Dragoº Progoman, Sabina-Adina Luca, Bogdan
Gheorghiþã, Anca Maria Kádár) în secþiunea
ARTICUM, intitulat „Popular Music and Social Mar-
ginality during Severe Economic Change. Evidence
from Post-communist Romania“.

Ca ºi alte þãri post-comuniste, România a expe-
rimentat, în timpul ultimelor decade, una dintre cele
mai profunde schimbãri sociale care au fost înregis-
trate din punct de vedere istoric. În ciuda schimbã-
rilor masive, studiile tranziþiei, în general, s-au axat
pe procesul de democratizare ºi de „marketizare“.
Departe de discursul general, asupra modernizãrii
neoliberale ºi asupra europenizãrii, analiza criticã a
noii muzici populare (manele) apãrutã pe scena cul-
turalã, oferã opinii divergente despre procesele de
stratificare ºi mobilitate socialã, despre creºterea in-
certitudinii ºi a sãrãciei ce acompaniazã schimbãrile
politico-economice, precizeazã autorii.

Influenþa religiei þãrilor arabe asupra contextului
internaþional este semnalatã de articolul „The Iranian
Influence in Iraq. Between Strategic Interests and Re-
ligious Rivarly,“ semnat de Ecaterina Copoi, Marius
Lazãr. Studiul oferã o imagine de ansamblu asupra
politicii extrene iraniene într-un Irak post-Saddam ºi
asupra Golfului Persic marcat, în mod programatic,

de dorinþa Teheranului de a face din Irak un stat apro-
piat intereselor economice ºi de securitate ale Iranu-
lui, beneficiind de apariþia unei noi majoritãþi politice
de elitã siite în Irak. Deºi Iranul a sprijinit financiar,
logistic, militar rezistenþa irakianã anti-americanã,
existã, în acelaºi timp, o mare rivalitate între Iran ºi
Irak, o competiþie religioasã ºi geopoliticã dintre „Najaf“
ºi centrele teologice din Qom, fiecare fiind adepþii unor
atitudini individuale în interpretarea siismului (pietist
vs militant). În secundar, autorii reliefeazã validitatea
imaginii iraniene în dorinþa de a coordona ºi instru-
menta, în direcþia propriilor interese, comunitãþile
siite din Golful Pesic ºi Orientul Mijlociu (p. 279).

ªerban Filip Cioculescu ºi Silviu Petre semneazã
articolul „China and India. Learning from History,
Buiding the Present and Avoiding Narratives on their
«Unescapable clash»“. Autorii examineazã relaþiile
dificile dintre unul dintre cele mai mari state asiatice
ºi cea mai populatã þarã din lume: India ºi China. Ple-
când de la experimentele istorice ale crizei ºi rãzbo-
iului, studiul se concentreazã asupra culturii strate-
gice ºi asupra viziunii factorilor decizionali din fiecare
stat în parte.

Studiul propus de Elizabeth Bishop, „Democracy
and Monarchy as Antithetical Terms? Iraq’s Election
of September 1954“, încearcã sã rãspundã interoga-
þiei: a fost Irakul o moºtenire britanicã sau turcã?
Între 1922 ºi 1958, þara a fost o monarhie constituþio-
nalã guvernatã de reguli „haºemite“. Legea organicã
irakianã ºi politica sa externã independentã i-au creat
o imagine diferitã în zonã. Datele consultate includ
documente guvernamentale, memorii, transcripturi
ale emisiunilor de radio contemporane.

Articolul ce încheie sumarul acestui numãr al re-
vistei se intituleazã „Bucarest, la porta orientale della
diplomazia italianã? I colloqui italo-romeni nei docu-
menti inediti dei fondi Fanfani e Moro“, semnat de
Maria Luisa Sergio. Autoarea prezintã un scurt istoric
al relaþiilor româno-italiene, începând cu guvernarea
de centru-stânga de la începutul anilor ’60 pânã în
prezent. În aceastã perioadã o politicã externã inde-
pendentã ºi originalã în acord cu poziþia din spaþiul
mediteranean, aflat la graniþa dintre Est ºi Vest. Tot
atunci România a fost consideratã avangarda proce-
sului politic al liberalizãrii interne ºi al emancipãrii
politice din Europa de Est faþã de comunismul sovietic.


