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PULSUL GEOSTRATEGIC, revistã bilunarã
de analizã geopoliticã, aflatã în al cincilea an de apa-
riþie, abordeazã cu sagacitate, documentat ºi tridi-
mensional — politic, economic, militar — actua-
litatea geostrategicã, situaþia în zone conflictuale, do-
sare ale economiei mondiale, fenomenul terorist, fe-
nomenul globalizãrii, organizaþiile paneuropene ºi
multinaþionale. Colaboratorii sãi — analiºti, diplo-
maþi, universitari, experþi militari, jurnaliºti — asi-
gurã astfel un valid instrument de lucru pentru actorii
ºi decidenþii români care activeazã în instituþii diplo-
matice ºi politico-militare, organizaþii internaþionale
ºi institute academice.

Ilustrãm aprecierile de mai sus cu nr. 106, an
V/11-20 septembrie 2011. Editorialul intitulat Azer-
baidjanul viitor membru NATO?, semnat de direc-
torul revistei, Cornel Pivariu, analizeazã cooperarea
militarã dintre Pentagon ºi marina militarã azerã în
lupta împotriva terorismului din perspectiva situaþiei
politice din Orientul Mijlociu, a (in)compatibilitãþii
militare dintre cele douã entitãþi ºi capacitãþii eco-
nomice a acestui stat de a schimba configuraþia din
Caucaz. Profesorul universitar Vasile Puºcaº, în lu-
mina experienþei diplomatice ºi parlamentare, dar
mai cu seamã aceea de negociator ºef pentru aderarea
României la Uniunea Europeanã, scrie despre Criza
conºtiinþei europene. Sunt puse în relaþie opiniile
analiºtilor moscoviþi care „cântã prohodul Uniunii
Europene“ cu criticile din interior la adresa liderilor
europeni ºi crizele europene — constituþionalã ºi fi-
nanciarã. Specialist în problemele zonei extinse a
Mãrii Negre, Octavian Dumitrescu, în articolul Enig-
mele Crimeei ºi securitatea la Marea Neagrã, face o
incursiune în timp menitã a releva importanþa geo-
politicã ºi geostrategicã a Peninsulei Crimeea. Ana-
listul politic Vladimir Socor examineazã comunicatul
comun emis de cei patru preºedinþi de Stat reuniþi la

Dusanbe (septembrie 2011) ºi noteazã cã Reuniunea
quadripartitã pentru Afganistan nu corespunde
aºteptãrilor ruºilor, dar relevã interesul Rusiei în
proiecte economice precum gazoductul TAPI ºi
proiectul hidroelectric CASA-1000. Situaþia din Ori-
entul Mijlociu este analizatã într-un grupaj de articole
semnate de Cornel Pivariu — Cât timp va mai rezista
regimul Assad în Siria? ºi Dumitru Chican — Luna
palestinianã. Acelaºi Dumitru Chican, diplomat ro-
mân în misiune în numeroase þãri arabe, descifreazã,
în articolul Norii „anarhiei constructive“ deasupra
Orientului Mijlociu, aceastã sintagmã post 11/01 ºi
plaseazã „primãvara arabã“ în raport direct cu teoria
americanã privind procesul de reformã din Orientul
Apropiat. Reza Sahrestani oferã în articolul sãu —
Între Teheran ºi Damasc: Pregãtiri „pentru ziua de
dupã“? — „lecturi“ (coduri de interpretare) ale de-
claraþiilor ministrului iranian de Externe, Ali Akbar
Salehi, cãtre preºedintele sirian Bashar Al-Assad ºi,
respectiv, cãtre NATO. Munir Salameh — Turcia-
Israel: Între orgolii, scuze ºi rupturi politice — des-
luºeºte, dincolo de „conflictul neproductiv“ instalat
între Ankara ºi Tel-Aviv, intenþia Turciei de a ocupa
vidurile geopolitice recent create ºi opoziþiile pe care
le are de înfruntat. Profesorul universitar Ilie Bãdescu
scruteazã orizontul economic prin prisma ideilor lui
Joseph Stiglitz — Premiul Nobel în economie (2001)
— privind raportul centru-periferie ºi rolul FMI în
criza economico-financiarã. Un raport STRATFOR
despre Vigilenþa situaþionalã, semnat de Scott Stewart,
indicã o serie de elemente ale securitãþii personale ºi
naþionale. Dosarul tehnologiilor militare prezintã
Obuzierul M119A1/A2 105mm tractat (SUA)— deta-
lii tehnice, caracteristici ºi zone de acþiune. Revista se
încheie cu un semnal editorial: Dan Dungaciu, Basar-
abia e România? Dileme identitare ºi (geo)politice în
Republica Moldova, Editura Cartier, Chiºinãu, 2011.

INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE
REVIEW, vol. 32, nr. 4, September 2011 are o tradi-
þie în publicarea articolelor cercetãtorilor din întreaga
lume care studiazã diverse aspecte ale ºtiinþelor poli-
tice dintr-o mare varietate de perspective ºi cu mul-
tiple metode ºi metodologii. În numãrul curent, Ca-
rolyn Forestiere ºi Christopher Allen abordeazã din
punct de vedere instituþionalist paradigmele politici-
lor din regimurile cu un partid politic dominant, com-

parativ, în Italia ºi Suedia, în lucrarea The formation
of cognitive locks in single party dominant regimes.
Ellen Quintelier, Marc Hooghe ºi Sofie Marien în
The effects of compulsory voting on turnout
stratification patterns studiazã obligativitatea votului
în corelaþie cu rezultatele alegerilor, în ceea ce pri-
veºte reducerea inegalitãþilor sociale asociate cu stra-
tificarea socialã dupã educaþie gen ºi vârstã. Steinar
Askvik, Ishtiaq Jamil ºi Tek Nath Dhakal — Citizens’
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trust in public and political institutions in Nepal —
studiazã încrederea cetãþenilor în instituþiile publice
din Nepal în funcþie de identitãþile sociale ºi politice
ale cetãþenilor ºi de evaluarea pe care cetãþenii o fac
performanþei instituþiilor publice. Electoral author-
itarianism and backlash: hardening Malaysia, os-
cillating Thailand, de William Case, abordeazã com-
parativ nivelurile de autoritarism din cele douã þãri
evidenþiind dificultãþile surmontãrii democratice a
autoritarismului. Sergio Béjar ºi Bumba Mukherjee

se încadreazã cu cercetarea în domeniul politicii
comparative ºi al economiei politice pentru a in-
vestiga relaþia dintre instituþiile politice ºi creºterea
economicã. Se discutã dezavantajele structurale ale
sistemelor majoritare care încurajeazã liderii sã se an-
gajeze în practici suboptimale. În ansamblul lor stu-
diile ilustreazã eforturile academice ale revistei de a
aborda cu o mare deschidere investigaþiile din perspec-
tive multiple ale unor subiecte de actualitate relevante
ºi pentru practica politicã naþionalã ºi internaþionalã.

Numãrul 4/iulie 2011 al revistei
NATIONALITIES PAPERS. THE JOURNAL OF
NATIONALISM AND ETHNICITY se deschide
cu articolul Integrating the past: regional integration
and historical reckoning in Central and Eastern
Europe, semnat de John Gledhill. Fãcând o compa-
raþie între trei state din aceastã regiune — Polonia,
Cehia ºi România — autorul analizeazã felul în care
integrarea europeanã a acþionat asupra noilor membri
din perspectiva raportãrii lor la trecutul recent, res-
pectiv la defunctele regimuri comuniste. Douã afir-
maþii constituie punctul de plecare al acestei analize
comparative: prima se referã la faptul cã instituþiile
europene sunt evocate, prin capitalul lor politic, fi-
nanciar, juridic în cadrul diferitelor iniþiative naþio-
nale de raportare istoricã la trecut, în ciuda faptului cã
Uniunea Europeanã nu îºi propusese sã susþinã astfel
de proiecte; a doua are în vedere faptul cã natura a-
cestor proiecte realizate cu asistenþã europeanã a fost
diferitã în statele analizate, în funcþie de amploarea
iniþiativelor naþionale de a promova necesitatea ra-
portãrii la trecutul recent.

Al doilea articol este semnat de Orli Friedman ºi
se intituleazã It was like fighting a war against our
own people: anti-war activism in Serbia during the
1990s. Bazându-se pe cercetãri pe teren realizate în
anii 2004-2005, autorul scoate în evidenþã diferenþa
dintre activismul antirãzboi ºi activismul antiregim în
anii 1990, în rândul societãþii civile din Serbia. În ca-
drul acestui demers, autorul insistã ºi asupra activis-
mului feminist împotriva rãzboiului — cu exemplul
grupãrii Women in Black—, ce a lansat noi forme ºi
practici ale protestelor de stradã ºi ale angajamentului
politic în sfera publicã din Serbia.

În articolul Electronic media and popular
discourse on Russian nationalism, Yulia Mikhailova
cerceteazã posibilitatea de a folosi scrisorile ºi
comentariile electronice pe marginea unor articole
din media electronicã drept sursã a opiniilor populare
despre conflictele etnice ºi despre naþionalism. În de-
mersul sãu, autoarea se referã concret la douã eveni-
mente tragice ce þin de sfera tensiunilor etnice: re-
volta anticecenã din Kondopoga, din 2006, respectiv
atentatul cu bombã de la metroul moscovit, din 2010.
Una din concluziile articolului este cã aceastã formã

de comunicare electronicã într-adevãr reprezintã
opinia publicã despre naþionalism, în ciuda faptului
cã cei care folosesc internetul constituie încã în Rusia
o minoritate a cetãþenilor. Ca o a doua concluzie, din
aceste scrisori ºi comentarii electronice, pe marginea
celor douã evenimente amintite mai sus, rezultã cã
are loc o trecere de la naþionalismul extremist la ceea
ce Michael Billing numeºte „naþionalism banal“.

Sven Ismer semneazã articolul urmãtor, intitulat
Embodying the nation: football, emotions and the
construction of collective identity, în încercarea de a
descifra procesul de constituire a identitãþii naþionale.
Într-o primã parte, teoreticã, autorul pune în evidenþã
faptul cã emoþiile colective ce se nasc cu ocazia
diferitelor ritualuri declanºeazã procese sociocogni-
tive ce întãresc sentimentele de apartenenþã ºi se fi-
nalizeazã în reprezentãri colective.

Articolul urmãtor, semnat de Madigan Fichter, se
îndepãrteazã de prezent, analizând un aspect din de-
ceniul 1960-1970 românesc: Rock’n’roll nation:
counterculture and dissent in Romania, 1965-1975.
Acest articol aratã în cel fel tinerii români din de-
ceniul analizat au combinat elemente ale miºcãrii ti-
neretului la nivel mondial cu practici politice ºi cul-
turale locale. Dacã tineretul din România împãrtãºea
aceleaºi valori estetice ºi antiautoritare ale miºcãrii
hippie, specificul miºcãrii româneºti venea din carac-
terul ei antisocialist, din exprimarea ei în limbajul na-
þiunii ºi al naþionalismului. Astfel, în prima perioadã
a epocii Ceauºescu, regimul socialist a cunoscut un a-
numit nivel de susþinere din partea miºcãrii non-con-
formiste, datorat programului de reforme ºi de opo-
ziþie faþã de imixtiunile sovietice în treburile interne
ale þãrii. Este aici vorba de un aspect pe care, spune
autorul, cercetãtorii evitã a-l studia, dar care, scos la
luminã, aduce o binevenitã nuanþã în interpretarea is-
toriei de dupã rãzboi a României.

Articolul ce încheie prezentul numãr, semnat de
Emanuela Macek-Macková, Challenges in conflict
management in multi-ethnic states — the dissolution
of Czechoslovakia and Serbia and Montenegro, sus-
þine cã aplicarea consociationalismului în cele douã
state, ambele experimentând perioada de democra-
tizare, a dus la accentuarea diviziunilor interne ºi în
final la dezmembrarea lor.


