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Strona główna Wiadomości Świat USA inwigiluje Niemców. Służby specjalne "nasłuchują" Deutsche Telekom

wyślij drukuj taniej

Angela Merkel i Barack Obama (Fot. Christopher Furlong / AP)

W Niemczech wraca sprawa elektronicznej inwigilacji prowadzonej przez
amerykańskie służby specjalne. Tygodnik „Der Spiegel” podaje, że
Amerykanie mogą mieć dostęp do sieci największego niemieckiego
operatora telekomunikacyjnego.
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„Der Spiegel” powołuje się na dokumenty ujawnione przez byłego współpracownika CIA Edwarda

Snowdena. Wynika z nich, że amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), a

także służby brytyjskie mają dostęp do sieci koncernu Deutsche Telekom oraz kilku mniejszych

firm.

Dzięki temu mogą śledzić komunikację internetową w Niemczech. „Der Spiegel” podaje, że

właśnie w Niemczech ukryty jeden z 13 serwerów, które Amerykanie wykorzystują na całym

świecie do kontrolowania internetu. Szef działu zabezpieczeń Deutsche Telekom powiedział, że

koncern sprawdza doniesienie tygodnika.

Jak dotąd niczego jednak nie wykryto. O sprawie poinformowano już niemiecki kontrwywiad oraz

Federalny Urząd Bezpieczeństwa Technik Informacyjnych.
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~Romek 2014-09-16 00:48

Zupełnie mnie to nie dziwi i nie szokuje.

~adelaide 2014-09-15 08:19

I BARDZO DOBRZE, ZAWSZE POWINNIŚMY WIEDZIEĆ CO KRZYŻAKI KOMBINUJĄ A W SZCZEGÓLNOŚCI O
CZYM BUNDESKANZLERIN ROZMAWIA Z PUTINEM.

OD TEGO MOŻE ZALEŻEĆ NASZE BEZPIECZEŃSTWO.

~baca 2014-09-15 08:18

kto ma pilnować niemców,

tusk z jego dziadkiem z SS...

~baca 2014-09-15 08:07

bardzo dobrze, kto ich przpypilnuje ,

tusk ze swoim dziadkiem z SS czy z Whrmachtu,

kanclerzyna wychowana w młodzieżówce NRD otryzmała niezłą podgatiłowkę,

dlatego trezba pilnować...

~proton 2014-09-14 23:14

USA nigdy nie bedzie wierzyc niemcom, prowadza swoja polityke z Putinem, wiec jak im mozna wierzyc, dlatego USA
robi dobra rzecz.Podobnie jak Rosji nie mozna wierzyc.Swietnie to powiedzial marszalek Pilsudski

,,Rosja obiecuje, gdy jest do tego zmuszona, i nie dotrzymuje swych obietnic z chwila, gdy ma po temu sile,,

,,Bez wzledu na to jaki bedzie jej rzad, rosja jest zaciekle imperialistyczna,jest to zasadniczy rys jej charakteru
politycznego.Mielismy imperializm carski, widzimy dzisiaj imperializm czerwony---sowiecki

~werto 2014-09-14 23:05

Jak mozna wierzyc Niemcom, ktorzy prowadza tajne rozmowy z Rosja..Niemcom podobnie jak rosjanom nie mozna
wierzyc.O tym pamietamy.

~Naparstek 2014-09-14 18:17

Przy współczesnej bardzo efektywnych "wszelkich oddziaływań" - powinno prawnie ustalić, ze strony mogą wzajemnie
się szpiegować.
- Wtedy byłaby jasność.i chyba wzajemne relacje byłyby lepsze.
(Gdy policjant jest w pobliżu złodzieje mają się na baczności).

~emigrantPL 2014-09-14 15:27

Dlaczego od czasu II Wojny Światowej nadal Niemcy są pod okupacją wojskową USA, gdyż wojska amerykańskie tam
cały czas stacjonują, mimo, że wojna dawno temu się skończyła?

~dan 2014-09-14 14:39

i maja racje bo Niemcy za bardzo zbizyli sie do rusow i amerykanie nie dowierzaja szwabom Podobna wspolpraca
istniala Niemiec i rusow przed II wojna swiatowa.

~dr.Mobuse 2014-09-14 14:22

Wiedzą co robią.
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Schetyna: Sprawę tajnych więzień CIA musi wyjaśnić
prokuratura
2014-12-10 11:10 | Polityka | Komentarze: 3
Sprawę domniemanych więzień CIA w Polsce musi wyjaśnić prokuratura. Takie jest stanowisko
ministra spraw zagranicznych, Grzegorza Schetyny.

Książę William i księżna Kate na meczu NBA. Przynieśli
szczeście Cleveland Cavaliers
2014-12-10 10:21 | Koszykówka | Komentarze: 1
Książę William wraz z żoną księżną Kate obserwowali na żywo zwycięstwo Cleveland Cavaliers
nad Brooklyn Nets 110:88 w poniedziałkowym meczu...

Raport o tajnych więzieniach CIA. Stare Kiejkuty to Detention
Site Blue
2014-12-10 10:15 | Świat | Komentarze: 43
Więzienie Blue było w Starych Kiejkutach, a przetrzymywani tam więźniowie byli torturowani –
wynika z raportu komisji Senatu USA, którego...

RPO o tajnych więzieniach CIA: Interes państwa nie może
uzasadniać tortur
2014-12-10 10:11 | Kraj | Komentarze: 1
Interes państwa nie może uzasadniać stosowania tortur. Tak Rzecznik Praw Obywatelskich Irena
Lipowicz skomentowała ujawniony wczoraj przez...

RAPORT o tajnych więzieniach CIA. Polska tanio się sprzedała?
Miller: To potwarz
2014-12-10 08:13 | Aktualności | Komentarze: 15
Nie mam wyrzutów sumienia (z powodu tzw. „tajnych więzień” – red.) Z jednej strony są islamscy
fanatycy i mordercy, którzy zabijają...
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