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اخبار

سران کره شمالی و جنوبی از پایان جنگ در شبه جزیره کره خبر دادند

معاون وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

حذف مشق شب
در پایه های اول ،دوم و سوم

«اون» و«این» بر قله «پکتو»

یکی از آرز وه ــای «مــون جائه ایــن» رئیس جمهور کره
جنوبی ،برآورده شد .او آرزو داشت از «کوه پکتو» در کره
شمالی باال برود که این کار را به همراه «کیم جونگ اون»
رهبر این کشور ،انجام داد.سران دوکره پس از این که در
نشست سه روزه خود به توافقهایی دست یافتند ،تصمیم
گرفتند روز سوم را به باال رفتن از این کوه که در مرز کره
شمالی و چین واقع شده است ،اختصاص دهند .عالقه
«این» به کوهنوردی مشهور است ،او دستکم دو بار به
هیمالیا رفته است«.این» مدتها پیش گفته بود باال رفتن
از این کوه یکی از آرزوهــای قدیمی اوســت که بــرآورده
نشده است .پس از این که این دو مقام به قله رسیدند،
«این» به «اون» گفت :بسیاری از مردم از طرف چین به
این کوه صعود میکنند ،اما من تصمیم گرفته بودم از
«خاک خودمان» از این کوه باال بروم .فکر نمیکردم این
آرزو برآورده شود؛ اما امروز برآورده شد.وقتی «این» به
فرودگاهی در نزدیکی این کوه رسید ،حدود هزار نفر
از مردم کره شمالی از او استقبال کردند و با تکان دادن

گلهایی که در دست داشتند ،فریاد میزدند «سرزمین
مــادری! وحــدت!»مــون جائه ایــن و کیم جونگ اون با
همسرانشان و مقامات دو کشور ،با یک ماشین کابلی
(تله کابین) به «دریاچه آسمانی» که در قله پکتو واقع
است ،رفتند« .این» در جریان این بازدید حتی یک بطری
را از آب این رودخانه پر کرد.به نظر می رسد شبه جزیره
کــره قــدم هــای تندی را به ســوی صلح برداشته است.
همزمان،سخنگوی دولت کره جنوبی اعالم کردکه سران
کره شمالی و جنوبی از پایان جنگ در شبهجزیره کره خبر
دادنــد .در اجالس سران دو کره در پیونگ یانگ بیانیه
مشترکینیزدربارهمنعاستفادهازسالحهستهای،تهدید
جنگ و ایجاد اعتماد صادرشد.ترامپ این بیانیه را «بسیار
مهیج و هیجان انگیز» خوانده است.وزیران دفاع کره
شمالی و جنوبی نیز توافقنامه نظامی به امضا رساندند.
عالوه بر این کره شمالی پذیرفت که برای همیشه سایت
و پد آزمایش و پرتاب موشکی بالستیک دونگ چانگ -
ری را تعطیل کند.همچنین دو کره موافقت کردهاند در

زودترین زمان ممکن مراکز و تأسیساتی دایمی برای
برگزاری دیدارهای خانوادههای جداشده از جنگ دو
کره در سال  1953میالدی ایجاد شود.رئیس جمهور
کره جنوبی پس از پایان سفرش به کره شمالی به کشورش
بازگشت و مذاکراتش با رهبر همسایه شمالی را گامی با
هدف پیشبرد مذاکرات خلع سالح هستهای پیونگیانگ
دانست .به گفته « این » ،رهبر کره شمالی منتظر است تا
مایک پمپئو هر چه سریع تر به کره شمالی برود و زمان
نشست دوم میان رهبران آمریکا و کره شمالی تعیین
شود .او همچنین به خبرنگاران گفت که حامل نامهای
دست نویس از جانب «اون» برای ترامپ است که احتمال
میرود در حاشیه نشستهای مجمع عمومی در هفته
آینده به ترامپ تحویل داده شود.ازنظر رئیس جمهور
کرهجنوبی ،روند گفت وگوهای این کشور با کره شمالی
نباید به مذاکرات متوقف شده واشنگتن و پیونگیانگ
وابسته باشد و دولت سئول باید مالحظات دراین روند را بر
مبنای منافع ملی خود تنظیم کند .برهمین اساس است
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که بهرغم توقف در روند مذاکرات آمریکا با کرهشمالی به
خصوص پس از لغو سفر مایک پمپئو به پیونگیانگ ،اما
رئیس جمهوری کرهجنوبی به کرهشمالی رفت تا گفت
وگوها با رهبر این کشور را بدون توجه به مسائل موجود
در مناسبات واشنگتن و پیونگیانگ پیگیری کند.
«آنــدره ایوانوف» کارشناس ارشد روس و استاد روابط
بینالملل بر این باور است که «در هر مرحله ،به محض
این که فضایی بــرای صلح در شبه جزیره کره حاصل

میشود ،آمریکا اتهامات جدید و خواستهای جدیدی را
طرح میکند .این مسئله تمایل به توافق را در این منطقه
از بین میبرد».استقبال چین نیز از سفر رئیس جمهوری
کرهجنوبی به کرهشمالی و تداوم روند گفت وگوهای دو
کشور ،نشان میدهد پکن ادامه تالشهای دو کره برای
کاهش تنش و حل اختالفات دوجانبه را درشرایطی که
مذاکرات واشنگتن و پیونگیانگ متوقف شده است،
برای منطقه مثبت میداند.

  معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که در سال
تحصیلی جدید مشق شب حذف و تکالیف مهارت محور جایگزین آن
می شود ،افزود :دانش آموزان پایه های اول تا سوم ابتدایی امسال
مشق شب ندارند .رضوان حکیم زاده به ایرنا اظهار کرد :پژوهش ها
نشان می دهد رونویسی و مشق شب تاثیر زیادی در یادگیری ندارد
و برعکس به یک برنامه تنش زا بین بچه ها و والدین تبدیل شده است.
وی گفت :در مرحله اول ،این برنامه در کالس هایی که تراکم 16تا25
دانشآموزدارنداجراخواهدشدبهایننحوکهبچههاقراراستتکالیف
خود را در مدرسه زیر نظر معلمان انجام دهند و ساعت های بیرون
از مدرسه را صرف مهارت آموزی کنند.وی با بیان این که اکنون این
برنامهمراحلپایانیراطیمیکندوتاقبلازمهربهسراسرکشورابالغ
خواهد شد ،تصریح کرد :برنامه حذف مشق شب و جایگزینی تکالیف
مهارتمحوردرسالهایآیندهبهدیگرمدارسنیزتعمیمدادهمیشود
زیرا این برنامه مبتنی بر رویکردهای جدید تعلیم و تربیت در دوره
ابتدایی است به این نحو که بچه ها فعالیت های یاددهی و یادگیری را
تا جایی که مربوط به کالس های درس می شود در مدرسه انجام دهند
و بیرون از مدرسه فعالیت های مکمل و مبتنی بر مهارت داشته باشند.
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