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Према изјавама руских званичника, вежба, која није била најављена пре него што је
почела 16. марта, трајаће пет дана и укључиваће 45.000 војника, око 3.000 возила, више
од 40 површинских бродова, 15 подморница и 110 авиона. Од значајних система
укључене су "искандер" мобилне балистичке ракете и авиони који су долетели у
Калињград, "Ту-22М3", стратешки бомбардери дугог домета, који су распоређени на
Криму, и подморнице са балистичким ракетама, које су послате на море са заштитном
пратњом.

  

Почетна најава гласи да је вежба фокусирана на улогу Северне флоте и да се тестира
за које време се може извршити размештај до руских позиција у Новој Земљи и Земљи
Франца Јозефа. Русија је повећала војно присуство на Арктику, а вежба наглашава
руске планове за тај регион. Овај део вежби изгледа да се изводи на прилично директан
начин: хеликоптерима су пребачене руске снаге у базе на Арктику заједно с неколико
поморских јединица, укључујући и оне за борбу против подморница и за операције
минополагача, које обично претходе акцијама нуклеарних подморница наоружаних у
временима кризе.

  

Поступци су јачи од речи 

  

Међутим, иако изјава гласи да је фокус вежби на Арктику, операције су проширене дуж
финске границе, уз распоређивање система стратешког наоружања до Калињграда и
Крима, и маневре балтичке и црноморске флоте у западним и јужним војним областима.
Ова комбинација подиже вежбу на степен изнад једноставног распореда копнених снага
и поморских вежби на Арктику.
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  Истуривање у први план тактичких балистичких ракета и бомбардера је провокативнипоказатељ могућег превентивног деловања против НАТО и земаља источне Европе. Собзиром на руске војне акције у Украјини, могућност, ма колико мало вероватна, да биземља могла да прошири војне акције не може се одбацити. Из тог разлога, Русија јенамерно дизајнирала вежбе да опонашају потенцијални сукоб са Европом, због чега суоне и аларм за узбуну.  Размештајем "Ту-22М3" бомбардера, Русија је такође отворено позвала на опасност однуклеарне конфронтације. С обзиром на изјаве Москве о потенцијалном распоређивањунуклеарног оружја на Криму, Русија јасно повезује украјинску кризу са намерама да наАрктику успостави системе за нуклеарно одвраћање.  Географија раздваја ове вежбе   Велико географско подручје ове вежбе покрива места изван уобичајене шеме другихванредних вежби које спроводи Русија. Такође, вежба се одвија у истим областима гдеНАТО спроводи своје операције, укључујући Балтик, Румунију и Мађарску. НАТО јенајзначајније вежбе спровео под САД. Операција "атлантског решења" подразумевала јеротацију америчке војске и долазак оклопних возила и хеликоптера да подрже тораспоређивање. Русија је приметила повећање америчких надзора и летова надБалтиком и проширену операцију ваздушне контроле.  

  Вежба, која укључује делове руске војске, и која се протеже од балтичке и црноморскефлоте, укључујући западне и јужне војне области, више је него приметна. Русија јевршила и бројније вежбе у прошлости. Међутим, оне имају тенденцију да се фокусирајуна одређене војне области или флоте. Спровођење ове јединствене вежбе у областикоја се протеже од Норвешке до Балтика кроз Пољску и Крим јасно говори да јеусмерена према НАТО и њеним источноевропским члановима.  

С обзиром на војне напетости око украјинске кризе и крхки прекид ватре, ове вежбе суагресивни сигнал, посебно зато што су уследиле након Путиновог мистериозногнестанка. Русија има интерес да вежба своју војну снагу и подсети све на хаос који бимогао настати, све у циљу одговарања од предузимања радикалнијих потеза у Украјини.Сједињене Државе су биле опрезне када је у питању Украјина, чак су и одложилераспоређивање 300 америчких војника у западној Украјини као део вежбе. САД суостале при томе да је ово распоређивање још увек опција, која би се могла наредити већу априлу.  Осим Украјине, Русија војним вежбама реагује на динамику догађаја у источној Европи,где је украјинска криза одјекнула. Појачан темпо руске војне активности, повећаноприсуство НАТО и вежбе у источној Европи подсећају на хладноратовско војнопозиционирање.  У том контексту, руске вежбе служе као претња противничким снагама, демонстрирајумогућности и сугеришу намеру. Али оне су важни војни алати руске војске. Да бистеочували спремност, распоређивање кроз вежбе је императив. Осим тога, руски војнипланери треба да имају реалну процену способности руских снага. Нема бољег начинада се стекне ова процена него да те снаге вежбају операције, или њихове делове, какоби се утврдили основни параметри који су изводљиви. Док Русија проверава својеспособности, показује остатку света врсту активности које сматра кључним у стратешкомпланирању.  Са енглеског превео: Владимир Јевтић
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