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KŁOPOTY BYŁEGO WYSOKIEGO URZĘDNIKA
CHIŃSKIEGO PROGRAMU KOSMICZNEGO
Qian Weiping, sprawujący wcześniej funkcję zastępcy kierownika jednego z wydziałów rozwojowych
państwowego programu kosmicznego, został uznany przez wojskową komisję dochodzeniową za
podejrzanego o dokonanie przestępstw i poważnych naruszeń dyscypliny służbowej, zaistniałych w
związku z jego działalnością w narodowych projektach. Jednocześnie wskazano, że przedmiotowa
sprawa nie ma charakteru szpiegowskiego.
O całej sprawie poinformował w środę 24 lipca br. rzecznik resortu obrony, Wu Qian. Popełnienia
nieokreślonych dotąd przestępstw Qian Weiping miał się dopuścić podczas pełnienia funkcji zastępcy
szefa wydziału ds. rozwoju sprzętu w chińskiej Centralnej Komisji Wojskowej (CKW). Nadzorował tam
budowę systemów śledzenia oraz kontroli lotów w ramach chińskiego programu kosmicznego - podały
państwowe media w ChRL.
Komisja inspekcji dyscypliny CKW prowadzi przeciwko Qianowi dochodzenie w sprawie podejrzeń o
"poważne naruszenia dyscypliny i przestępstwa związane z wykonywaniem obowiązków" - powiedział
Wu. Termin "poważne naruszenia dyscypliny" często stosowany jest przez chińskie władze w
odniesieniu do zarzutów korupcyjnych.
Rzecznik ministerstwa obrony zdementował przy tym doniesienia mediów, które łączyły śledztwo w
sprawie Qiana z podejrzeniami o działalność szpiegowską - podał państwowy dziennik "China Daily".
Centralna Komisja Wojskowa sprawuje zwierzchnictwo nad chińskimi siłami zbrojnymi. Formalnie
istnieją dwie odrębne CKW, z których jedna należy do struktury agencji rządowych, a druga jest
organem Komunistycznej Partii Chin (KPCh). W praktyce obie komisje mają identyczny skład, a wojsko
podlega zwierzchnictwu KPCh.
W ramach kampanii antykorupcyjnej w Chinach prowadzono już dochodzenia przeciwko dziesiątkom
oﬁcerów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW). W lutym sąd wojskowy w Chinach skazał
wpływowego niegdyś generała, byłego członka CKW i szefa połączonych sztabów chińskiej armii Fang
Fenghuia na dożywocie za przyjmowanie łapówek.
Prezydent kraju Xi Jinping nadzoruje obecnie szeroko zakrojoną kampanię modernizacji chińskiego
wojska, które - według zapowiedzi przywódcy - do połowy wieku ma się stać "światowej klasy armią".
Dzięki przeprowadzonej w 2018 roku nowelizacji konstytucji Xi, który stoi na czele KPCh i kieruje CKW
od 2012 roku, może pełnić funkcję prezydenta kraju bezterminowo.
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