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انق��الب اس��المی 4 دهه قبل درحالی ش��کل 
گرفت كه كارشناسان و صاحب نظران يك صدا 
عقيده دارند كه نقش رهبری و هدايت انقالب 
توسط امام خمينی)ره( نقش موثر و به سزائی 
در پيروزی انقالب اس��المی و پيشرفت آن در 

برهه های مختلف داشت. 
شايد مردم ايران در طول حيات سياسی خود، 
روزی غمبارت��ر و تلخ ت��ر از 14 خرداد 1368 
ه.ش ) 4 ژوئن 1989 ( را تجربه نکرده باش��ند. 
روزی ك��ه امام خمين��ی )ره( رهب��ر بزرگ و 
دورانديش خود و بنيانگذار جمهوری اس��المی 
ايران را از دست دادند. شخصيتی برجسته كه 
تأثيری عميق و سرنوش��ت ساز بر تاريخ كشور 
كهن ايران گذاشت و همزمان ارادۀ مردم و آيين 
آنها يعنی اسالم را در چارچوب نظام جمهوری 

اسالمی ايران متجلی كرد. 
حضرت امام تنها به عنوان يك سياستمدار برای 
ملت ايران و همه مس��لمانان مطرح نبود، بلکه 
ايشان يك عالم بزرگ دينی، رهبری مردمی و 
ساده زيست و مظهر مبارزه با ظلم و بی عدالتی 
به شمار می رفت.  از همين روست كه با وجود 
گذش��ت 31 سال از ارتحال امام خمينی )ره( ، 
ياد وی همچنان در دلها زنده و رهنمودهايش 

راهگشاست.
اسالم بهترين محرك مبارزه 

امروز در جهانی كه سرشار از ظلم و بی عدالتی 
اس��ت و آموزه ه��ای امام خمين��ی)ره(  مبنی 
ب��ر لزوم ايس��تادگی در برابر تبعي��ض و تجاوز 
، همچن��ان راهگشاس��ت. رهبر كبي��ر انقالب 
اس��المی معتقد بود: » از اولی كه بشر در دنيا 
آمده است باب تنازع بين صالح و غيرصالح پيدا 

شده است. « 
رهبر فقيد انقالب اس��المی، اس��الم را بهترين 
محرك برای مبارزه با ستمگران می دانند ، چرا 
كه در آموزه های اين دين مبين، مخالفت با ظلم 
و تعدی به روشنی به چشم می خورد. ايشان با 
صراحت در اين باره اظهار داشته اند: » دستورات 
مذهبی ما كه مترقی ترين دس��تورات است راه 
ما را معين فرموده اس��ت. ما با آن دستورات و 
تحت رهبری بزرگ مرد دنيا، محمد - صلی اهلل 
عليه و آله، با تمام قدرتهايی كه بخواهند تجاوز 

كنند به مملکت ما، مبارزه خواهيم كرد.«
 بن��ا بر اين ، مبارزه ام��ام خمينی )ره( با رژيم 
اس��تبدادی پهلوی در اي��ران و آمريکا و رژيم 
اشغالگر صهيونيستی ، ناشی از پايبندی ايشان 
به ارزشهای اسالمی بود كه رفتن زير بار ستم را 
ناصحيح و ناپسند می شمَرد و خواستار مبارزه 

با ظالم و ستمگر است.
 بازگرداندناميدهایازدسترفته

بدون ش��ك پيروزی انقالب اسالمی به رهبری 
امام خمينی)ره(، در كشوری كه ژاندارم منطقه 
بش��مار می رفت و يکی از قوی ترين ارتش های 
منطقه را در اختيار داش��ت، اميدهای از دست 
رفته را بازگرداند و با به ثمر رس��اندن انقالب و 
پيروزی حقيقی، موجب شد كه جوامع عربی و 
اسالمی، به منظور بهره گيری از درسها، روشها 
و علل موفقيت انقالب، با رغبت و عالقه بسيار، 

به سوی آن روی آورند.
پيش از ظهور انقالب اس��المی ، ناكامی هايی 
كه جنبش های اس��المی پيش از انقالب با آن 
روبرو شده بودند، تأثير منفی زيادی در رهبران 
و پيروان انديشۀ آنان ايجاد كرد و اين تأثيرات، 
به صورته��ای گوناگون ظاهر ش��د؛ گروهی به 
تن��دروی و اف��راط روی آورده و گروهی ديگر، 
ناامي��د و پراكنده ش��ده و موج��ب تضعيف و 
تفرقه ميان نيروهای مبارز اس��المی شدند. بی 
ترديد چنين شخصيتی كه توانست در تبعيد، 
انقالب مردمی را رهبری كرده و با وجود برتری 
نيروهای رژيم ش��اه، به پيروزی برس��د، درس 
بزرگ��ی به جهانيان داد و با بهره گيری از روش 
مبارزه، انديش��ه و ثبات ق��دم، نمونه و الگويی 
ارائه داد كه همگان باي��د از آن درس گرفته و 
آن را راهنما و سرمش��ق خ��ود قرار دهند. هم 
اكنون تأثيرات عملی پيروزی انديشه و انقالب 
امام خمينی)ره(، در فلس��طين و لبنان، عراق ، 
سوريه، يمن، مصر و كش��ورهای منطقه ديده 

می شود. 
 خروجازاسالمبدونسياست 

  حضرت امام خمينی)س( كه مبلغ اس��المی 
سياسی در مقابل اسالم منهای سياست بود، به 
مدد آموزه های عاشورا و تفکر تشيع تفکر ديانت 
همراه با سياس��ت به عنوان روشی از حکومت 

اسالمی برای جهانيان مشخص كرد. 
امام برای اولين بار دكترين »واليت فقيه« را كه 
ميوۀ مشروع »نهاد مرجعيت« است، به نحوی 
جامع و دور از افراط و تفريط فرمول بندی كرد. 
اين دكترين با دو شرط به صورت يك رهيافت 
ايدئولوژيکی -  اجتماعی معرفی ش��د. اين دو 
ش��رط، يکی ويژگيهای شخصی فقيه -  يعنی 
علم صحيح، ايمان صحيح و شخصيت صحيح 
-  و ديگ��ری انتخاب مردم -  به معنی    قرارداد 
اجتماعی حاكميت اكثريت و سيستم نمايندگی 
اس��ت. چنين برداش��تی از واليت فقيه دارای 
ويژگی هاي��ی چون دوگانگی و دو س��ويه بودن 
حاكمي��ت )حاكميت اهلل و حاكمي��ت مردم(، 
ديدگاه حداكثرگرا نس��بت به مفه��وم دولت، 
ديدگاه فراوطنی، ديدگاه وجود هدف مشترك 
بين مردم و دولت، تمركز قدرت سياسی، تأكيد 
بر اصول ارزشی و و تأكيد بر اصل اجتهاد برای 

حل معضالت مبتال به جامعه است. 
امام با طرح حکومت اس��المی و مسئله واليت 
فقيه و تربيت نيروهای كارآمد در حوزه و جامعه 
توانس��ت معرفی درستی از اس��الم ، دشمنان 
اسالم و مسلمين، معرفی نقش روحانيت، حفظ 

استقالل مملکت و ...  داشته باشد.  
 دميدنروحانقالبیدرتودهها 

كمونيس��م تا قبل از پيروزی انقالب اسالمی و 
نمايش قدرت و نق��ش دين در بيداری توده ها 
و دميدن روح انقالب��ی در آن ها، در جهان بال 
رقيب مانده بود و انسان های نااميد از سيستم 
س��رمايه داری و نظام س��لطه و س��تمگری و 
مناس��بات ناعادالن��ه اجتماع��ی را به س��وی 

ايدئولوژی كمونيسم سوق می داد، اما 
انق��الب اس��المی به رهب��ری ام��ام خمينی، 

ايدئولوژی دينی را وارد سياست و اجتماع كرد 
كه از پتانسيل و قدرت تحرك و پويايی بااليی 

برخوردار بود. 
اين نوآوری به كسادی بازار كمونيسم كمك كرد 
و در درون قلمرو جغرافيايی اردوگاه كمونيسم 
بويژه بين مسلمانان جذابيت يافت. ناكامی های 
رژيم های كمونيستی در خصوص پاسخگويی 
به نيازهای متحول جوامع مربوطه از يك س��و 
و ني��ز رنگ باختگ��ی آن در براب��ر ايدئولوژی 
انقالبی و پويای اس��المی از س��وی ديگر به از 
كارافتادگی ايدئولوژی های ماركسيستی كمك 
كرد و فروپاش��ی آن را در كانون اصلی پيدايش 
آن يعن��ی ش��وروی رقم زد. به ط��وری كه در 
اواخر دهه هش��تاد ميالدی و با روی كار آمدن 
»گورباچ��ف« ايدئولوژی كمونيس��م از عرصه 
سياست و جامعه ش��وروی به كنار نهاده شد و 
فلسفه اتصال و همبستگی مليت های شوروی 

سابق نابود شد. 
در كشاكش مزبور امام خمينی )ره( طی نامه ای 
به گورباچف ضمن تاكيد بر اين كه كمونيسم را 
از اين به بعد بايد در موزه های تاريخ سياس��ی 
جهان جستجو نمود، او را به مطالعه درباره اسالم 
و ايدئولوژی انقالبی آن فراخواند و از افتادن به 
دامان غرب برحذر داشت . حوادث بعدی نشان 

داد كه اين پيش بينی امام يقينی بود. 
 اقتدارشکنیقدرتها

امام خمينی )ره( با اتخاذ مواضع شجاعانه اش 
نوك تيز حمله خود را متوجه ابرقدرت ها كرد. 
روش امام و شعار امريکا هيچ غلطی نمی تواند 
بکن��د بيش از همه به تحقي��ر آمريکا پرداخت 
و ملت ها و دولت ها را عليه نظام س��لطه تهييج 
كرد.  قب��ل از حركت امام معترضين به آمريکا 
عمدت��ا با تکيه بر ش��وروی موض��ع گيری می 
كردند ولی امام با مواضعی استقاللی نسبت به 
همه ابرقدرت ها و نيز مشی تهاجمی عليه سلطه 
گران، آن ها را تحقير كرد و اقتدارشان را درهم 
شکس��ت و روح جرات و جس��ارت را در فضای 

بين المللی ايجاد و تقويت كرد.
زمانی كه امام خمينی)ره( انقالب اس��المی را 
به پيروزی رساند، با شعار نه شرقی و نه غربی، 
گام مهمی را در راستای ايجاد حکومت اسالمی 

برداشت.

 مبارزهبااسالمامريکايیوتفکروهابيت 
امام خمينی )ره( مروج اس��الم محمدی بودند 
و با وجود همه س��ختی ه��ا و موانع، حکومتی 
را در ايران پايه گذاش��ت كه در مقابل وهابيت 
منح��رف و متحجر س��عودی، نماد اس��المی 
مترقی، پويا و مردم س��االر اس��ت. ايشان تفکر 
وهابي��ت را منح��رف و متحج��ر و باعث عقب 
ماندگی مسلمانان می دانست. چنانکه اكنون نيز 
می بينيم پيروان اين فرقۀ خشن و بی اساس، 
م��ردم را در عراق، س��وريه، افغانس��تان، ليبی 
و يم��ن به خاك و خون می كش��ند و در واقع 
به دشمنان اس��الم خدمت می كنند. ايشان در 
بارۀ آل سعود و وهابيت با درايت و تيزبينی می 
فرمايند؛ » مگر مسلمانان نمی  بينند كه امروز 
مراكز وهابيت در جه��ان به كانون های فتنه و 
جاسوسی مبدل شده  اند، كه از يك طرف اسالم 
های كثيف  اشرافيت، اسالم ابوسفيان، اسالم مالاّ
درباری، اس��الم مقدس  نماهای بی شعور حوزه  
های علمی و دانش��گاهی، اسالم ذلت و نکبت، 
اس��الم پ��ول و زور، اس��الم فريب و س��ازش و 
اسارت، اسالم حاكميت سرمايه و سرمايه داران 
بر مظلومين و پابرهنه  ها و در يك كلمه اسالم 
امريکايی را ترويج م��ی  كنند و از طرف ديگر، 
سر بر آستان سرور خويش، امريکای جهانخوار 

می  گذارند.«
   غفلتازظهوريکتمدننوين 

در حالی كه قرن های اخير بيش��تر انقالب ها 
با رويکرد مادی به وقوع می پيوس��ت، انقالب 
اس��المی ايران به رهبری ام��ام خمينی)ره( بر 
مبنای معنويت، عدالت و عقالنيت شکل گرفت 
و پي��ام آور بروز و ظهور يك تمدن نوين ش��د. 
اگرچه تاريخ گذش��ته نيز ش��اهد انقالب هايی 
چون انقالب روس��يه 1917، انقالب فرانس��ه 
1789، انقالب الجزاير 1954 و غيره بوده است 
ليکن انقالب اسالمي ايران به لحاظ ويژگی های 
خاص و منحصر به فردش، قابل قياس با س��اير 
انقالب های جهان نيست. شخصيت واالی امام 
خمينی)ره( و قدرت نافذ ايش��ان در رهبری و 
هداي��ت نهضت ب��زرگ مردم مس��لمان ايران، 
قدرشناس��ی و تبعيت مردم از رهبر و مقتدای 
خوي��ش، ايمان و اعتقاد عمي��ق به دين مبين 
اسالم و وحدت و انسجام همه مردم باعث شد 

تا يک��ي از قدرتمندترين و مهمترين رژيم های 
وابسته به آمريکا در منطقه سرنگون شود. همه 
می دانند ك��ه عزاداری مردم اي��ران برای امام 
خمينی )ره( نيز در واقع قدردانی آنها از رهبری 
است كه همه چيز خود را وقف مردم كرده بود 
و از صميم قلب به آنها عالقه و اطمينان داشت. 
اين در حالی اس��ت كه با گذش��ت زمان، بر اثر 
برخی از غفلت ها غبار فراموش��ی بر بسياری از 
آرمانهای امام نشس��ت و اينك ش��ناخت  ابعاد 
شخصيت بزرگ مردی كه انقالب اسالمی ايران 
را زمينه س��از انقالب های آزادی بخش جهان 
كرد از مهمترين وظايف پيش رو نس��ل حاضر 
اس��ت و بايستی اين آموزه ها برای نسل جديد 
روشن ش��ود. حقيقت تلخ آن است كه امروز با 
نگاهی به گذش��ته به اين نتيجه می رسيم كه 
تاثي��رات جدی آرمان های امام در بس��ياری از 
تصمي��م گيری ها و برنامه ريزی ها در كش��ور  
كمرنگ ش��د و برخ��ی از مس��ئولين عليرغم 
شعارهای خود ، كمتر از سيره امام )ره ( پيروی 
می كنن��د. آرمان های امام همچ��ون عدالت، 
مبارزه با سرمايه داری، كمك به مظلومان عالم 
از جمله مردم فلسطين و توجه به محرومين و 
پابرهنه ها كمتر در خلق و خوی مسئولين نمود 
دارد و پس از4 دهه احس��اس می شود، كسانی 
هس��تند كه تالش می كنند تا مردم و انقالب 
و آرمان های واالی امام در باتالق روش��نفکری 

غربی، از ميان ببرند. 
از س��وی ديگر به نظر می رسد كه انديشه ها و 
آرمان ه��ای امام در هياهوی كركننده تبليغات 
غرب��ی، رس��انه ه��ای جديد و كس��ب تجارت 
كمرنگ ش��ده و آرمان امام از س��وی دستگاه 
های فرهنگ��ی تاثير گذار كش��ور كمتر مورد 
توجه قرار می گيرد. ش��اهد هستيم در بسياری 
از كشورهای ديگر جهان رهبرانی كه به مراتب 
اقداماتی كوچکتر از امام )ره ( انجام داده اند به 
عنوان الگوی امروز كش��ورداری، فرهنگ و هنر 
اين كشورها محسوب می شوند و اين درحالی 
اس��ت كه امام نه تنها از سوی دوستان انقالب 
اس��المی بلکه از سوی دشمنان آن نيز همواره 
ستوده شده و از اين رو الزم است تا بازتاب تفکر 
امام در تمام ابعاد فرهنگی سياسی اجتماعی و 

اقتصادی كشور مورد توجه قرار گيرد. 

ت نورزد و هر كس  رسولاكرم)ص(: هر كس صبح كند و به امور مسلمانان هماّ
فرياد كمك خواهی كسی را بشنود و به كمکش نشتابد، مسلمان نيست.

نمايندگاناقليتهایدينی:
بيشازپيشبرميراثحقطلبانه
وبرجستهامامخمينی)ره(آگاه

گشتهايم

اي��ران،  ارمن��ی ش��مال  مس��يحيان  نماين��دگان 
مس��يحيان ارمنی جنوب ايران، مسيحيان آشوری 
و كلدان��ی اي��ران، كليميان ايران و زرتش��تيان در 
مجلس طی پيامی تاكي��د كردند: بيش از پيش بر 
ميراث حق طلبانه و برجسته امام خمينی)ره( آگاه 

گشته ايم. 
نمايندگان مسيحيان ارمنی شمال ايران، مسيحيان 
ارمنی جنوب ايران، مس��يحيان آش��وری و كلدانی 
اي��ران، كليمي��ان اي��ران و زرتش��تيان در مجلس 
ش��ورای اسالمی در آستانه س��ی و يکمين سالگرد 
ارتح��ال بنيانگذار كبي��ر انقالب اس��المی تصريح 
كردن��د: بر مبنای درايت ام��ام خمينی)ره( بود كه 
يك دلی و يکپارچگی آحاد ملت از همان ابتدا مورد 
توج��ه بود، عنايتی ويژه ك��ه تبلور آن را در حضور 
نمايندگان پي��روان اديان الهی در مجلس خبرگان 
قانون اساس��ی و اس��تمرار آن را در قانون اساس��ی 

می بينيم.
متن كامل بيانيه اقليت های دينی به شرح زير است: 
جامعه ايرانی كه در پهنای تاريخ تمدن س��از خود 
و در گس��تره پرتنوع جغرافي��ا و اقليم خود همواره 
عنص��ر اصلی هويت خود را با فرهنگ دينی تعريف 
ك��رده و می كن��د، اوج آن را در انقالب اس��المی با 
هداي��ت معمار بزرگ آن امام خمينی)ره( به منصه 

ظهور رساند.
امام همچون رهبری بالمنازع، با فراس��ت، دورنگر 
چشم اندازی مش��خص از رهروی ملت بزرگ ايران 
تصوير نمود و ملت نيز برخاس��ته از ريشه فرهنگ 
و باورهای خود، سر در اين راه نهاد. جوامع پيروان 
اديان الهی كش��ور نيز كه همواره با هس��ته اصيل 
ملت يك دل و هم��گام بوده در اين فرصت به موج 
حضور پيوس��ت و بر تکاليف و حقوق خود در روند 
انقالب و س��ير تکاملی آن واقف و پايمردی نش��ان 
داد ك��ه اوج آن را در دوران دف��اع مقدس ش��اهد 

بوده ايم.
حال كه در آس��تانه س��الگرد رحل��ت آن بزرگمرد 
تاريخ و انقالب اسالمی ايران هستيم، بيش از پيش 
ب��ر ميراث حق طلبانه و برجس��ته ام��ام خود آگاه 
گش��ته ايم؛ چراكه بر مبنای درايت ايش��ان بود كه 
يك دلی و يکپارچگی آحاد ملت از همان ابتدا مورد 
توج��ه بود، عنايتی ويژه ك��ه تبلور آن را در حضور 
نمايندگان پي��روان اديان الهی در مجلس خبرگان 
قانون اساس��ی و اس��تمرار آن را در قانون اساس��ی 

می بينيم.
ما نمايندگان جوامع پيروان اديان الهی در مجلس 
شورای اس��المی با عرض تس��ليت به محضر رهبر 
معظم انقالب، رؤس��ای سه قوه، مسؤوالن كشوری 
و لش��کری و مردم ش��ريف ايران اطمين��ان داريم 
كه رهروی ملت در مس��ير اصيل انقالب همچنان 
رهگش��ای موانع و مش��کالت و با حفظ استقالل و 
ات��کا به نفس وص��ول به اهداف واال و مش��ترك را 

ممکن خواهد ساخت.

خبر

وزارت جهاد کشاورزى

به  نسبت   ، دارد  نظر  در  کشاورزى  جهاد  وزارت  به  وابسته  اردبیل  استان  کشاورزي  حمایتی  خدمات  شرکت 
فروش یک قطعه زمین مازاد بر نیاز خود به مساحت تقریبى 1384 مترمربع ( واقع در اردبیل - شهرك کشاورزى خیابان طالئیه 
الکترونیکى  تدارکات  سامانه  بستر  در  و  اى   مرحله  یک  عمومی  مزایده  برگزاري  طریق  از  غربى-)   5 و   4 کوچه طالئیه  مابین   ،
دولت(ستاد) اقدام نماید. کلیه مراحل برگزارى مزایده از «دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى نرخ هاى پیشنهادى 
« از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است شرکت 
کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را 

جهت  شرکت در مزایده محقق سازند، 
1-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهى مزایده در سامانه: 1099001547000001 روز سه شنبه مورخ 1399/03/13

2- نام و نشانى برگزارکننده مزایده: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اردبیل ، آدرس- اردبیل - خیابان دانشگاه روبروى 
دریاچه شورابیل شهرك کشاورزى شرکت خدمات حمایتى کشاورزى اردبیل

3-هزینه خریداسناد مزایده:مبلغ 500,000 ریال مى باشد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت انجام مى 
گیرد.

مورخ  شنبه  سه  روز   18:00 ساعت  لغایت   1399/03/13 مورخ  شنبه  سه  روز  سامانه:از  از  مزایده  اسناد  دریافت  زمانى  4-مهلت 
1399/03/20

5- آخرین مهلت ارائه نرخ پیشنهادى - بارگزارى در سامانه بصورت pdf - تا ساعت 18:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/01
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 60 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند. 

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها روز دوشنبه مورخ 1399/04/02 ساعت 11:00 درسالن جلسات استان مى باشد.
7-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 2,425,000,000 ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکى و یا فیش واریزى به شماره حساب 
شباى IR 25010004001039704005791 نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران بنام خزانه دارى نزد بانک مرکزى از طریق دستور 

پرداخت ساتنا با شناسه واریزى 30کاراکترى 309039775263500650000000000008 قابل ارائه مى باشد.
در  بارگزارى  بر  (الف)عالوه  مزایده   در  تضمین شرکت  کار:اصل  ارجاع  فرآیند  در  تضمین شرکت  اصل  تحویل  زمان  و  8-آدرس 
سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت ادارى (ساعت : 14:15) روز یکشنبه مورخ 
1399/04/01 به اداره حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
9-شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصویه (قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب مورخ  22دیماه 1377) منع قانونى دارد.
تاریخ   از   ) شده  تعیین  زمان  در  مزایده  موضوع  ملک  از  پیشنهادى،  نرخ  ارائه  از  قبل  توانند  مى  مزایده  در  شرکت  *متقاضیان 

1399/03/17 لغایت 1399/04/01 ) بازدید نمایند.
شرکت  اینترنتى  آدرس  به    04533518898 تلفن  شماره  با   تماس  ضمن  می توانید  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  ضمنا 

www.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه فرمائید.
شماره تماس پشتیبانى سامانه :  41934-021 و مسئول سامانه استان 04533233876 مى باشد.
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FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
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ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING REEL
REF CAMESA ELECTRICAL CABLE TYPE 7J46RXZ-HS
HIGH STRENGTH, 7-CONDUCTOR
15/32IN . (11.79 MM)  ,  15000 FEET LONG
15/32IN . (11.79 MM)  ,  22000 FEET LONG
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