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Andrékó Gábor 

Az orosz hivatalos retorika szerint az orosz-ukrán háború egy „célzott katonai 
operáció”, amelyben orosz részről nem vesz részt sorozott állomány, és csupán 
meghatározott célok eléréséig használják aktívan a hard power eszközét. A fő célok 
elérése esetén Oroszország gyakorlatilag felmorzsolná az ukrán haderőt, föderatív 
állammá változtatná Ukrajnát, a „nácítlanítás” során megváltoztatná az ukrán 
alkotmányt, és békeszerződésben ismertetné el az ukrán vezetéssel a Krím-félsziget 
Oroszországhoz csatolását, valamint elfogadtatná a Donyecki-, a Luganszki- és az 
időközben esetlegesen „függetlenné váló” új déli népköztársaságok megalakulását. 
A háború előrehaladtával az orosz követelések merevebbé válhatnak, és 
végeredményben kérdésessé válhat Ukrajna államisága is. Az ukrán fél 
támogatásához már jóval a háború kitörése előtt több NATO- és EU-tagállam anyagi, 
katonai-technikai, politikai segítséggel és hírszerzési adatok biztosításával járult 
hozzá. Az orosz fél február 24-i támadása után az ukrán államot segítő NATO és EU 
tagállami támogatók köre kiteljesedett, a katonai és anyagi támogatások 
folyamatossá váltak. Fentiek miatt az orosz-ukrán konfliktus valójában proxy háború, 
amely Oroszország és az USA, valamint a Washington által vezetett Nyugat között 
zajlik. A probléma jelentőségét mutatja, hogy az Oroszország elleni szankciók 
bevezetése miatt az ENSZ tagállamok többsége is reagálásra kényszerült, ezzel az 
eredetileg regionális jellegűnek tűnő konfliktus gyakorlatilag világválság 
elmélyülésével fenyeget. 

Kulcsszavak: "célzott katonai operáció", hard és soft power, Pax Americana, új 
világrend kialakítása, proxyháború 

Abstract 

According to Russian official rhetoric, the Russo-Ukrainian war is a “targeted 
military operation” in which no Russian troops are involved and the instrument of 
hard power is actively used only to achieve certain goals. If the main goals are 
achieved, Russia would practically crush the Ukrainian army, change Ukraine into 
a federal state, change the Ukrainian constitution during the „denazification”, and 
would ensure within the peace treaty the recognition of all new republics that may 
meanwhile become 'independent' in the southern regions by the Ukraininan 
leadership. As the war progresses, Russia's demands may become tougher and, 
ultimately, Ukraine's statehood may be called into question. Long before the war 
broke out, several NATO and EU member states contributed to the support of the 
Ukrainian side with financial, military-technical, political assistance and 
intelligence. After the Russian side's attack on February 24, the circle of supporters 
of NATO and EU member states assisting the Ukrainian state has expanded, and 
military and material support has become continuous. Due to the above, the 
Russian-Ukrainian conflict is in fact a proxy war between Russia and the U.S., as well 
as the Washington-led West. The significance of the problem is shown by the fact 
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that the imposition of sanctions on Russia has forced most UN member states to 
react, with the conflict, which initially seemed to be regional in nature, threatening 
to deepen the global crisis. 

Keywords: "targeted military operation", hard and soft power, Pax Americana, 
creating a new world order, proxy war 

Oroszország regionális érdekei 

Oroszország a Szovjetunió összeomlása után regionális hatalmi szerepbe 
visszaszorult állam lett, amelynek érdekérvényesítési képességei a korábbi 
állapotokhoz képest drasztikusan csökkentek. Ez az állapot 2000-ig, azaz a Putyin-
korszak kezdetéig meghatározta az orosz külpolitika óvatosságát, a nagyhatalmak 
közé való visszakerülést célzó törekvések 2008 óta, Vlagyimir Putyin második 
periódusától váltak erőteljessé.  

A posztszovjet érában Oroszország az érdekei érvényesítése céljából külföldön 
háromszor nyúlt a hard power katonai eszközéhez, és mindhárom alkalommal 
erősítette nemzetközi tekintélyét a gazdasági- és katonai értelemben feltörekvő 
államok előtt. Az első katonai erőkivetésre 2008-ban Georgia ellen került sor, 
amikor villámháború eredményeként szakított le területeket Georgiáról. Hosszú 
időre befagyasztotta a válsággócot azzal, hogy a létrejött önálló Abházia és Dél-
Oszétia függetlenségét elismerte, mert így Georgia a területi vitái miatt nem 
aspirálhatott eredménnyel a NATO-tagságra.  

A második alkalommal Oroszország a szíriai háborúban vetette be katonai erejét, 
amely látványosan és gyorsan változtatta meg a konfliktus kimenetelét, és a szír 
vezetés hatalomban tartása mellett megerősítette Oroszország befolyását az Arab-
félszigeten. Ez a háború azonban a posztszovjet időszak különleges eseménye is, 
mert egyrészt maga az orosz vezetés is úgy tekint a szíriai háborúra, mint 
Oroszország nagyhatalmak közé való felemelkedésének útjára, másrészt az orosz 
katonai erő látványosnak és gyorsnak mutatkozott, ezért a feltörekvő államok és 
csoportok körében feltehetően nőtt Oroszország tekintélye. Harmadrészt először 
merült fel a Pax Americana idején a reális veszélye annak, hogy az USA és a NATO 
egyes tagállamai nyílt katonai konfliktusba keveredjenek Oroszországgal. 

A posztszovjet időszakban az orosz hard power külföldi alkalmazására harmadszor 
a 2022. február 24-én Moszkva által megkezdett katonai erőkivetés megkezdésével 
került sor azután, hogy előbb az orosz vezetés február 21-én elismerte a Donyecki 
és a Luganszki Népköztársaságokat, illetve a függetlenségük elismerését követően 
azonnal aláírta a barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási 
szerződést (ami kiterjed a katonai együttműködésre is). A két népköztársaság 
vezetői a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződés aláírása után annak 3. és 4. 
cikkére hivatkozva katonai támogatást kértek az Oroszországi Föderációtól ahhoz, 
hogy segítsen visszaverni az ukrán fegyveres erők agresszióját, amivel 
megteremtették a beavatkozás egyfajta nemzetközi jogi hátterét. A két 
népköztársaság elismerése nyílt kihívást jelent a fennálló világrendre. Ennek a 
válságnak is az a fő különlegessége, hogy nagy lett a veszélye az orosz és az USA, 
illetve az orosz és a NATO tagállamok közötti közvetlen katonai konfliktus 
kialakulásának. Bár az eszkaláció lehetősége az Ukrajna elleni katonai fellépés 
kezdetén is világos fenyegetés volt az orosz vezetés előtt, mégis felvállalta a hard 
power alkalmazást. Az orosz elnök nyilvános beszédben katonai célponttá 

https://ria.ru/20220221/dnr-1774105558.html
https://ria.ru/20220221/dnr-1774105558.html
https://www.gazeta.ru/army/news/2022/02/24/17335903.shtml
https://ria.ru/20220221/dnr-1774105558.html
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minősítve fenyegette meg mindazon államokat, amelyek bekapcsolódnának a 
konfliktusba, és aktív katonai segítségnyújtással vennének részt Ukrajna 
megsegítésében. Az a tény, hogy az orosz vezetés elviekben felkészült egy 
eszkalálódó háborúra, mindenképpen jelzi a jelentős orosz érdekek meghúzódását 
a háttérben. Az USA és a Nyugat részéről Ukrajna katonai szempontból passzív 
támogatása (fegyverrel, anyagi támogatással és zsoldosok küldésével) pedig 
felfedik, hogy nem csupán két szomszédos állam regionális hatású konfliktusáról 
van szó. 

Az USA és a Nyugat értékelése az orosz-ukrán érdekekről 

Kissinger rámutatott, hogy Oroszország az Ukrajnával, a Belarusszal és a 
Kazahsztán egy tömbben élő orosz nemzetiségű lakosság által benépesített 
területével újra egyesülve olyan nagyhatalmi státusba kerülhetne, amely az egykori 
Szovjetunió lakosságának kétharmadát és területeinek döntő többségét, mintegy 
90%-át foglalná magában. A nemzetközi erőviszonyokat egy erős Oroszország 
felborítaná, ezért az USA-nak nem érdeke egy destabilizáló hatású orosz 
nagyhatalom létrejötte.  

 Ukrajna különleges szerepét Brzezinski is kiemelten kezeli. Az USA 
külpolitikájára máig hatással bíró elmélet szerint Oroszország regionális hatalmi 
helyzetéből úgy próbál meg feljebb lépni a nagyhatalmak közé, hogy első 
próbálkozásra politikai és gazdasági eszközökkel törekedni fog az Ukrajna feletti 
orosz ellenőrzés visszaállítására. Brzezinski biztos volt benne, hogy Oroszország a 
gazdasági fejlődése és társadalmi problémáinak rendeződése után megkísérli 
majd nagyhatalmi szerepének helyreállítását. Ebből következően Ukrajna közép-
európai kötődését azért kell mielőbb segítenie a Nyugatnak, mert Oroszország 
politikai lépései nagyban függenek majd attól, hogy hogyan viszonyul az ukrán 
nyugatosodási folyamathoz. Amennyiben elfogadja Ukrajna NATO taggá válását, 
úgy elfogadja azt is, hogy Ukrajna már nem kötődik Oroszországhoz, és ebből 
egyben az is következik, hogy Oroszország is részese kíván lenni a Nyugatnak.  

 Huntington már 1996-ban rámutatott arra, hogy Ukrajna olyan tipikus 
hasadó állam, amely minimum két részre szakadhat. Ebben az esetben Ukrajna 
oroszok által sűrűn lakott, az ipari termelés szempontjából fejlett keleti része, 
továbbá a Krím-félsziget és Ukrajna többségében oroszok által lakott déli részei is 
az orosz érdekszférába kerülhetnek, míg a nagy koronaértékű termőföldben 
gazdag nyugati része a nyugati világba asszimilálódhat.  

 Az USA és az EU, illetve a NATO 2014 után, a Krím-félsziget Oroszországba 
integrálását követően, elrettentés céljából az USA és szövetségesei megkezdték a 
NATO keleti határainak és a Balti-térség államainak katonai megerősítését. A fenti 
elméletek és félelmek segítették annak az orosz-fóbiának az erősödését is, amely 
egy Ukrajna elleni hirtelen és gyorsan lezajló orosz invázióval számolt. A NATO 
csapatainak felfejlesztését és az ukrán biztonsági helyzet javítását célzó nyugati, de 
elsősorban USA támogatások Ukrajnának való nyújtását, továbbá az ukrán haderő 
kiképzését, anyagi és műszaki segélyezését Oroszország viszont a határai 
közelében megjelent fenyegetésként és kihívásként élte meg, amelyre katonai és 
politikai választ kellett adnia. 

Az orosz külpolitika egyik fő sajátossága, hogy az egykori Szovjetunió határai és a 
posztszovjet időszak Oroszországi Föderációjának határai közötti területet az orosz 

file:///C:/Users/Lenovo%20ThinkPad/Documents/Doktoriba%20anyagok/Szaklapok,%20folyóiratok,%20konferenciák/2%20Szaklapok/Eurázsiai%20Szemle/Kissinger,%20Henry%20(1996):%20Diplomácia,%20Hungarian%20edition,%20Panem-McGraw-Hill-Grafo,%20Panem%20Kft,%201385%20Budapest,%20Pf.809,%201996.,%20p.%20816
file:///C:/Users/Lenovo%20ThinkPad/Documents/Doktoriba%20anyagok/Szaklapok,%20folyóiratok,%20konferenciák/2%20Szaklapok/Eurázsiai%20Szemle/Brzezinski,%20Zbigniew%20(2017):%20A%20nagy%20sakktábla,%20Antall%20József%20Tudásközpont,%202017
file:///C:/Users/Lenovo%20ThinkPad/Documents/Doktoriba%20anyagok/Szaklapok,%20folyóiratok,%20konferenciák/2%20Szaklapok/Eurázsiai%20Szemle/Brzezinski,%20Zbigniew%20(2017):%20A%20nagy%20sakktábla,%20Antall%20József%20Tudásközpont,%202017
https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2021-4.pdf
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3020390/defense-officials-hold-media-brief-on-the-training-of-ukrainian-military/
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3020390/defense-officials-hold-media-brief-on-the-training-of-ukrainian-military/
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érdekek és befolyás legitim szférájának tekinti. A tanulmány témája szempontjából 
másik külpolitikai prioritás, hogy Oroszország ütközőzónák kialakítására törekszik a 
NATO és az Oroszországi Föderáció határainál és a befolyása alatt lévő zónáknál ott, 
ahol lehet, mert ezzel próbálja csökkenteni a két katonai erőcsoport közti közvetlen 
konfliktus kitörésének lehetőségét. Bár ez a szemlélet alapvetően meghatározza a 
mindenkori külpolitikai lépéseket és a rendszeres időközönként frissített 
külpolitikai koncepciókat, az aktuális világpolitikai és regionális erőviszonyok 
alakulásának függvényében hozott politikai döntések és intézkedések 
megváltozhatnak. 

A katonai erő alkalmazásának szükségességét alátámasztó 
orosz érvek 

Az orosz hatalomfelfogásból következő két fent vizsgált külpolitikai prioritás 
sérülését az orosz vezetés az orosz nemzetbiztonságra ható támadásként értékeli, 
mint olyan tudatos, külföldről irányított provokációt, amelynek közvetlen célja az 
orosz vezetés megfélemlítése és zsarolása.  

Az Ukrajna elleni hard power eszköz alkalmazása az orosz értelmezés szerint azért 
vált szükségessé, mert az USA és a fejlett Nyugat nem volt hajlandó reagálni az 
orosz diplomácia jelzéseire, közönyösséget mutatott és lényegében elhallgatta az 
orosz érzelmű és magát orosznak tartó ukrán és/vagy orosz állampolgársággal is 
rendelkező lakosságot ért agressziót.  

Másik érv szerint a NATO keleti szárnyának orosz meglátás szerint indokolatlan és 
nagyarányú erősítése, illetve Ukrajna katonai potenciáljának növelése (ideértve a 
jelentős anyagi és eszközbeli támogatásokat), ami közvetlenül Oroszország nyugati 
határai mellett folyamatosan rontotta a geopolitikai egyensúlyt az orosz fél 
rovására. Az orosz aggodalmakat sem az USA, sem a NATO nem volt hajlandó 
tárgyalásos úton eloszlatni.  

A NATO felfejlődéséhez szorosan kapcsolódik az az orosz félelem, hogy az Észak-
atlanti Szerződés Szervezete belátható időn belül kibővül Ukrajnával, ami két okból 
is drasztikusan aláássa Oroszország nemzetbiztonságát. Egyrészt az ukrán 
tagsággal a NATO katonai struktúrája történelmi szempontból először kerül olyan 
közel Oroszország fővárosához, hogy felborítja a status quot, és öt percre redukálja 
egy esetleges rakétacsapás idejét, ami elveszi a védekezés és az ellenreakció 
lehetőségét. Másrészt az orosz vélemény szerint az ukrán katonai doktrínában 
szerepel a Krím-félsziget katonai erővel történő visszacsatolása. Amennyiben 
Ukrajna NATO tagként alkalmazza a katonai erőt Oroszország ellen, úgy a szövetség 
szerződésének 5. cikkelye miatt Moszkva valójában a teljes NATO-val áll majd 
háborúban. Ezért az orosz diplomácia követelte az USA és a NATO hivatalos 
elhatárolódását és garanciáját arra vonatkozóan, hogy a szervezet további 
bővítésére nem kerül sor.  

 Az orosz politikai vezetés szerint a NATO keleti határának erősítése, Ukrajna 
felvételének lebegtetése és az USA, valamint a NATO tagállamok Ukrajnát 
fegyverekkel és egyéb módszerekkel (anyagi eszközök, segélyek, katonai eszközök, 
eszközhasználatra való kiképzések, zsoldosok toborzása és Ukrajnába juttatása stb.) 
való támogatása nyíltan sértik a bilaterális megállapodásokból fakadó előírásokat. 
Az Oroszország–NATO Tanács 1997. május 27-én Oroszországgal aláírt 
Alapokmánya kötelezővé teszi a katonai önmérsékletet, elvetve a NATO bővülését 

https://eng.globalaffairs.ru/articles/hard-and-soft-power-iraq-syria/
https://obzor.city/news/110213
https://vpk.name/news/590111_minoborony_rf_tyazheleishii_gumanitarnyi_krizis_v_donbasse_predshestvoval_nachalu_specoperacii.html
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és infrastruktúrájának közelítését Oroszországhoz. A NATO keleti szárnyának 
erősítése az orosz értelmezésben sérti azt az elvet, amely a határhoz közeli 
térségekben elítéli a katonai erősítést is.  

 Külön érvként jelent meg az orosz magyarázatokban az atomfegyver 
birtoklására vonatkozó ukrán stratégiai fenyegetés. Volodimir Zelenskij ukrán elnök 
2022. február 19-én a müncheni biztonsági konferencián kilátásba helyezte a 
Budapesti Memorandum felmondását, ami az orosz félelmek szerint egyet jelent 
Ukrajna atomfegyvermentes státuszának megszüntetésével. Az Ukrajna elleni 
katonai erőalkalmazást kiváltó végső ok feltehetően Ukrajna atomhatalommá 
válásának lehetősége volt. 

A „célzott katonai operáció” orosz céljai 

A 2022. február 24-én megkezdett Ukrajna elleni „célzott katonai operáció” céljait 
az orosz hatalom azonnal deklarálta, és az állami felügyelet alatt álló orosz 
sajtóorgánumok rendszeresen ismételgetik. A „célzott katonai operáció” politikai 
értelemben használatos fogalom, ami az orosz szándékok szerint csak bizonyos 
célok elérését, és nem Ukrajna teljes megszállását jelenti.  

A fő orosz célok: 

Ukrajna demilitarizálása, a haderő csökkentése, hogy Kijev ne fenyegethesse 
az orosz területeket. Az ukrán elnök müncheni konferencián elhangzott álláspontja 
a Budapesti Memorandum felmondásának eshetőségéről az orosz vezetés szerint 
azt jelenti, hogy Ukrajna nukleáris fegyverekhez juthat belátható időn belül. 
Önmagában ez a fenyegetés elfogadhatatlan egzisztenciális veszélyt jelent 
Oroszországra. Az orosz katonai operáció egyik célja ezért annak elérése, hogy 
Ukrajna katonai képességeit annyira meg kell gyengíteni, hogy katonai erővel ne 
legyen képes erősíteni pozícióit. Az orosz elnök retorikája alapján a katonai operáció 
céljai közül a legnagyobb jelentőséget annak tulajdonítják, hogy Ukrajna a Nyugat 
közvetítésével nukleáris fegyverekhez juthat, amelyet Oroszország akár olyan áron 
is megakadályoz, ha az végül az ukrán államiság megsemmisülésével jár. 

Ukrajna „nácitlanítása”. Moszkva bíróság elé kívánja állítani mindazon 
személyeket, akik az orosz értelmezés szerint részt vettek a 2014-es kijevi 
állampuccs kikényszerítésében, majd az állampuccs után a kelet-ukrajnai szakadár 
területek nehézfegyverekkel történt ágyúzásában, 2014-ben az odesszai 
szakszervezet épületénél történt leszámolásokban, a Krím vízellátását 
megakadályozó gát kiépítésében, illetve a célzott katonai operáció alatt 
humanitárius bűncselekmények elkövetésében. Konkrét bűncselekmények 
kivizsgálását értik a „nácitlanítás” folyamata alatt, és az orosz narratíva szerint 
leginkább felelős személyeket és szervezeteket név szerint is felsorolják. A 
„nácitlanítás” folyamata az orosz követelések szerint magában foglalja a nácinak 
minősített szervezetek feloszlatását, az ukrán oktatási rendszer nácikat dicsőítő 
propagandától való megtisztítását, a fasiszta szimbólumok törvényen kívül 
helyezését és a neonáci rendezvények, utcai felvonulások és parádék betiltását. 

Ukrajna semlegességének biztosítása és NATO tagságának 
megakadályozása. Az orosz vezetés a katonai erőkivetés kezdetétől azt az 
álláspontot képviseli, hogy Ukrajna végérvényesen adja fel NATO csatlakozási 

https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2017/2017_1-2/HT_2017_49-62.pdf
https://www.kp.ru/daily/27368/4550179/
https://www.kp.ru/daily/27368/4550179/
https://eurasia.expert/putin-deystviya-kieva-stavyat-pod-vopros-ukrainskuyu-gosudarstvennost/?utm_source=google.hu&utm_medium=organic&utm_campaign=google.hu&utm_referrer=google.hu
https://www.m24.ru/news/politika/28042022/456167?utm_source=CopyBuf
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törekvéseit. Az orosz vezetés katonai nyomásgyakorlásra is kész annak érdekében, 
hogy nemzetközi jogi erővel bíró dokumentum aláírásával kikényszerítse az ukrán 
féltől a NATO-csatlakozás jogáról való lemondást, mert az USA és a NATO vezető 
tagállamainak a bővítést tagadó esetleges diplomáciai ígéreteit a történelmi 
csalódás okán nem fogadja többé el. Célja továbbá a Krím-félsziget Oroszországgal 
történt integrációjának nemzetközi jogi erővel rendelkező dokumentumban való 
elismertetése Ukrajnával. 

A függetlenné vált két szakadár terület Luganszki Népköztársaságként, illetve 
Donyecki Népköztársaságként történő ukrán elismerése. Ez a cél szoros 
összefüggésben van a Krím-félsziget elismertetésével, mert orosz részről ki akarják 
zárni annak a lehetőségét, hogy Ukrajna a jövőben megkísérelje erővel 
visszaszerezni a területeket. 

Ukrajna föderatív államszerkezetűvé alakítása. Az orosz álláspont szerint a 
katonai erő alkalmazására többek között azért is volt szükség, mert a 2015-ben 
Ukrajna, a Luganszki Népköztársaság és a Donyecki Népköztársaság által 
elfogadott Minszki Jegyzőkönyvet  a francia, a német és orosz külügyminiszterek 
garanciavállalásával  nem volt hajlandó az ukrán fél teljesíteni. (2015. február 11–12-
én Minszkben került aláírásra az „Átfogó intézkedések a minszki megállapodások 
végrehajtására” c. megállapodás, amelynek pontjai részletezték a szakadár 
területek és Ukrajna közötti katonai konfliktus rendezését. Mivel a rendezés 
elveiben a harcoló felek nem tudtak megállapodni, Frank-Walter Steinmeier német 
külügyminiszter (2017 óta államfő) kidolgozta a megállapodás végrehajtásának 
elveit. Ennek alapján a folyamat lépéseinek sorrendjét a következők szerint 
határozta meg: 1) alkotmányos rendelkezés a donecki-luhanszki terület különleges 
státuszáról; 2) amnesztiatörvény a régió felelős tisztviselőnek büntetlenségéről, és 
3) külön törvény a választások megtartásáról az adott területen.) 

Összegzés 

Az angolszász geopolitikai szakirodalom alapján tehát világosan körvonalazódik 
Ukrajna ¬ és Belarusz, mint szláv rokonnép – kiemelt szerepe az orosz expanziós 
törekvésekben. A válság súlyosságát mutatja, hogy az ukrajnai háborúval 
összefüggésben az USA és a vezetésével fémjelzett Nyugat országai egyrészt a 
háború előtti években már támogatást nyújtottak az ukrán hadseregnek, másrészt 
a háború kitörése után aktívan bekapcsolódtak az Ukrajnába való 
fegyverszállításba, és élőerővel is támogatták az ukrán felet.  

A független ukrán állami lét veszélybe került, mert az orosz megítélés szerint a 
NATO infrastruktúrája egyre közelebb húzódik az orosz határhoz, amely kihívást az 
orosz fél hard power eszközzel próbál – az orosz érvelés szerint – megállítani. Az 
eredeti elképzelés a Minszk-2 megállapodás alapján egy olyan föderatív 
államszerkezetű Ukrajnát teremtett volna, amelyben az orosz szimpátiával 
rendelkező új köztársaságok jelentős létszámban lehettek volna jelen a Verhovna 
Rada ülésein, ahol blokkolhatták volna az oroszellenesnek értékelt 
törvényjavaslatokat és kormányzati döntéseket. Bár az orosz külpolitikai lépések az 
Oroszországgal szemben alkalmazott szankciós nyomás súlyosbodása esetén 
bekeményedhetnek, a kissingeri ún. „Csonka Ukrajna” létrejöttének még mindig 
megvan az esélye. Ugyanakkor egy esetleges „Csonka Ukrajna” függetlensége vagy 

https://www.swissinfo.ch/rus/politics/мнение-эксперта_что-означает--федерализация--для-украины-%20/38500470
https://orszagut.com/kozelet/mik-is-voltak-azok-a-minszki-megallapodasok-2594
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nyugati orientáltsága Oroszországnak nem érdeke, ezért várhatóan oroszbarát 
rezsim kialakulását támogatva hozna létre a Kreml egy olyan bábállamot, amely 
nem Oroszország része, de az Oroszország és a NATO közötti ütközőzóna 
megtestesülése.  

Az orosz diplomácia vezetője a háború egyik fontos céljaként határozta meg az USA 
nemzetközi befolyásának csökkentését, ami szükségszerűen jelenti a fennálló 
világrend megváltoztatását és a hatalmi átrendezését is. A fenti értékelésből 
következően a kutatás további iránya lehet az orosz külpolitika fő jellemvonásainak 
és az orosz világrend elképzelésnek a vizsgálata, amelyek pontosabb képet 
adhatnak az orosz nagyhatalmi törekvések aktuális céljairól. 


