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Сибірський сайт « Бабр » критично оцінив багаторічну, безглузду і свідомо приречену на
поразку боротьбу з правдою, яку веде Росія. Сибіряки пишуть:
«Чим далі — тим більше всі серйозні інформаційні структури ховатимуться в «вільній
зоні». Добратися з «розборками» до цієї «зони» навряд чи реально.
Російські спецслужби вже 12 років намагаються закрити сайт «Кавказ-Центр»,
зареєстрований в зоні .com, і абсолютно безуспішно. Історія боротьби Росії з цим сайтом
є однією з найбільш трагікомічних в Інтернеті. Після довгих років боротьби сайт був
заблокований в DNS майже всіма російськими провайдерами, що саме по собі є
порушенням міжнародних угод з користування Інтернетом. При цьому будь-який
просунутий користувач чудово знає, як це блокування обійти.
Останнім писком спецслужб була пряма заборона взагалі заходити на цей сайт,
оскільки в російському законодавстві це було прирівняно до екстремізму. Більшу
безпорадність було важко продемонструвати всьому світу».
Нагадаємо, що минулого літа постійний представник Держави-Мафії Росії (за
визначенням західних журналістів) при ООН Чуркин нарік, виступаючи в ООН, що «влада
Швеції досі не виконала рішення ради безпеки ООН про припинення діяльності
екстремістського сайту Кавказ-Центр», хоча такого рішення не було.
Російський чекіст назвав «вельми сумним» той факт, що сайт «Продовжує пропаганду
ідей тероризму і релігійної ненависті».
На думку Чуркіна, в липні 2011 року до списку санкцій була внесена «організація Імарат
Кавказ, рупором якої є сайт Кавказ-Центр, що базується в Стокгольмі».
«Відповідно до прийнятої РБ ООН в червні 2011 року резолюції 1989», заявив далі
Чуркин, «відносно цього сайту повинні були бути задіяні фінансові санкції, направлені на
придушення його діяльності і перешкоду наданню послуг з його інтернет-хостингу. Влада
ж Швеції досі не може виконати дане рішення РБ ООН», — нарік тоді російський
бандпосол.
Вкажемо в зв'язку з цим, що Росія ось вже 12 років ні на один день не послаблює своїх
спроб блокувати роботу Кавказ-Центру, використовуючи для досягнення своєї мети
терор (вбивства), викрадання, кибер-атаки, політичний тиск, погрози, шантаж, підкуп і
т.д.
У ці дні, наприклад, Росія чинить сильний тиск на Фінляндію, вимагаючи від спецслужб
цієї країни «вжити заходів» проти одного з засновників організації Procaucasus, що видає
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Кавказ-Центр, Мікаеля Стурше. На запит ФСБ таємна поліція Фінляндії вже двічі
ставила питання щодо Кавказ-центру Мікаелю Стурше (як свідкові), підготовлені
Луб'янкою, під формальним прикриттям «справи» про вибух аеропорту "Домодєдово" в
Москві.
Раніше Департамент Держбезпеки Литви під тиском Росії вилучив поштовий сервер
Кавказ-Центру, який був розташований в провайдера Elnet.lt, так само під формальним
приводом про домодєдовський вибух.
Насправді ФСБ всіляко намагається з'ясувати фізичні адреси комп'ютерів, з яких
здійснюється оновлення сайту КЦ і яким чином фінансується робота сайту.
Ця інформація потрібна Луб'янці для підготовки вбивства редакторів КЦ. Для цього, до
речі, ще навесні 2010 року Кадиров передав 500 тисяч євро авансу довіреному спільнику
Закаєва — Увайсу Ахмадову, що проживає в Туреччині, який узяв на себе замовлення
організації вбивства представників Імарату Кавказ за кордоном, у тому числі і редакторів
Кавказ-Центру.
Крім того, ФСБ відчайдушно шукає хоч яку-небудь зачіпку, за допомогою якої можна
«прив'язати» Кавказ-Центр до вибухів в Москві, щоб потім зажадати закрити КЦ, як
«терористичну організацію».
Одночасно російські спецслужби здійснюють кампанію психологічного тиску на
фінського політичного діяча і правозахисника Мікаеля Стурше, намагаючись примусити
його відмовитися від політичної підтримки Кавказ-Центру.
Відділ моніторингу КЦ, Кавказ-Центр
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