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Російська ФСБ намагається викрасти домен Кавказ-центра. Як повідомляють джерела
КЦ в Литві, днями поліція цієї країни вилучила з одного з серверів Кавказ-центра в
провайдерськой компанії Elnet у Вільнюсі копію поштових повідомлень, що зберігаються
на e-mail КЦ, який використовується виключно для управління доменними іменами
Кавказ-центра.
При вилученні пошти КЦ поліція Литви пред'явила провайдерові Elnet ухвалу
прокуратури країни, яка у свою чергу послалася на запит прокуратури Росії з проханням
надати копію всіх поштових повідомлень.

Своє прохання прокуратура Росії брехливо мотивувала тим, що нібито з цього e-mail КЦ
розповсюджувалися листи, що мають відношення до вибуху в аеропорту Домодедово.
Зрозуміло, що ця абсолютно брехлива і зухвала заява прокуратури РФ є лише
прикриттям для абсолютно інших цілей.
Вже багато років російські спецслужби намагаються блокувати роботу Кавказ-центра,
використовуючи всі наявні в їх розпорядженні засоби — від спроб вбивства журналістів і
редакторів КЦ, до політичного тиску на країни, в яких розташовані сервера КЦ з тим, щоб
їх закрити.
Боротьба із перемінним успіхом йде вже 12 років.
Багато років ФСБ намагається також викрасти домени Кавказ-центра. Нагадаємо, що
одного разу їм це вдалося.
В 2002 році після відомих подій в Норд-ості, ФСБ РФ вдалося домовитися з
американською компанією Network Solution, через яку КЦ керував своїм основним
доменом Kavkaz.org. Тоді Network Solution просто віддала цей домен ФСБ.
Через кадирівських маріонеток і безпосередньо ФСБ РФ неодноразово погрожувала
розправою людям, які так чи інакше співпрацювали з КЦ, або ж пропонувала їм крупні
суми грошей, вимагаючи видати їм домени КЦ. Проте всі ці спроби не принесли
результатів.
Тепер Москва вирішила використовувати вибух в Домодедово, щоб дістати легальний
доступ до інформації, яка, на думку ФСБ, допоможе ще раз вкрасти доменні імена КЦ.
У зв'язку із загрозою викрадання доменів КЦ, редакція Кавказ-центра вжила
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упереджувальних заходів по захисту своїх доменів.
Редакція Кавказ-центра також висловлює рішучий протест прокуратурі Литви за
потурання кримінальним планам російських спецслужб.
Прокуратура Литви повинна була отримати конкретні факти, які документально
доводять, що з e-mail КЦ відправлялися або ж на цей e-mail приходили які-небудь листи і
повідомлення, що мають відношення до вибуху в Домодедово. Проте цього зроблено не
було, оскільки російська сторона не може представити таких доказів за їх відсутністю.
Не дивлячись на це, прокуратура Литви, спираючись на формальну угоду з Росією про
правову взаємодопомогу, і не зажадавши відповідного підтвердження від російської
сторони, поставила під загрозу інтереси доменовласника КЦ, створивши умови для
викрадання доменів КЦ російськими спецслужбами.
У зв'язку з кричущим актом беззаконня і фактичного пособництва кибербандитизму
редакція КЦ має намір провести консультації про можливість подати до суду на
прокуратуру Литви.

КЦ, http://www.kavkazcenter.com/ukr/content/2011/06/21/19388.shtml
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