
دسـتان نـمایش آرشیوی «پـروژه ی یوفـوی تهـران» را در اتـاق بـرق اعـالم می کند. این نـمایش که تـوسـط تیم اتـاق بـرق، اشکان زهـرایی و 

علی رضا فاتحی بروجنی ترتیب داده شده، در روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۷ افتتاح و تا ۲۳ این ماه ادامه خواهد داشت.  
این پـروژه بـازخـوانی یک واقـعه ی تـاریخی مـربـوط بـه سـال ۱۳۵۵ اسـت. در شـب ۲۸ شهـریور ۱۳۵۵، تـعدادی از شهـرونـدان تهـران بـا نیروی 

هـوایی ارتـش تـماس گـرفـته و گـزارش رؤیت یک شیءِ پـرنـده ی نـاشـناخـته را در آسـمان شـمال تهـران (مـنطقه ی شمیرانـات) دادنـد. این 

گـزارش هـا بـالفـاصـله تـوسـط بـرج مـراقـبت فـرودگـاه مهـرآبـاد تهـران تـأیید شـد و مـتعاقـباً دو هـواپیمای جـنگنده ی اف-۴ از پـایگاه هـوایی شـاهـرخی 

(نـوژه) در هـمدان بـه سـوی تهـران پـرواز کردنـد. آالت ارتـباطی و تـهاجـمی هـواپیمای اول پـس از نـزدیک شـدن بـه شیء از کار می افـتد و خـلبان 

تصمیم می گیرد بـه پـایگاه بـازگـردد. هـواپیمای دوم بـه شیء نـزدیک تـر شـده و آن را از فـاصـله ای رؤیت می کند: «حـرکت هـای خیلی سـریع 

می کرد و بـا سـرعـت بـاال جـابـجا می شـد. از خـود چـهار نـور سـاطـع می کرد. از قـسمت بـاالی آن نـوری قـرمـز و چشمک زن، در پـایین نـوری 
نارنجی رنگ و در طرفین نوری آبی رنگ ساطع می شد. این نورها به قدری شدید بودند که امکان دیدن بدنه این شیء وجود نداشت.» 

این پـروژه می کوشـد تـا بـا ارائـه ی مسـتندات، مـقاالت و فیلم هـایی که راجـع بـه این واقـعه وجـود دارد، گـفتمانی حـول آن ایجاد کند. بـا وجـود 

این که این واقـعه بـاعـث بـه وجـود آمـدن یکی از پـرجـزئیات تـرین آرشیوهـای گـزارش هـای رسمی و غیررسمی از رؤیت اشیاءِ پـرنـده ی نـاشـناخـته 
شد، ارائه ی مستندات موجود آن در قالب یک پروژه ی آرشیوی می تواند به جمع آوری مستندات بیش تر کمک کند. 

اسناد، مقاالت، تصاویر و فیلم های مربوط به این پروژه از لینک زیر برای عموم قابل مشاهده است: 
https://www.dropbox.com/sh/doranxe4txh8m5w/AAAsv10hE9IvKVECguH-RT6La?dl=0  

Dastan is pleased to announce “Tehran UFO Project”, a presentation by Electric Room’s team, Ashkan Zahraei 

and Alireza Fatehie Boroujeni, at Electric Room. The show will be open to public view from June 8 to June 13, 

2018. 

The project is a rereading of a historical incident from 1976. The incident was a radar and visual sighting of an 

unidentified flying object (UFO) over Tehran. The incident is particularly notable for the electromagnetic 

interference effects on aircraft near the UFO. Two F-4 jet interceptors independently lost instrumentation and 

communications as they approached, only to have these restored when they left. One F-4 also lost its 

weapons systems when it was about to fire on the object. The incident is well documented in a U.S. Defense 

Intelligence Agency (DIA) report with a distribution list that included the White House, Secretary of State, Joint 

Chiefs of Staff, National Security Agency (NSA), and Central Intelligence Agency (CIA). Various high-ranking 

Iranian military officers directly involved with the events have also gone on public record stating their belief the 

object was an extraterrestrial craft. 

The current Electric Room project seeks to present documentations, articles and films about this incident and 

create a discourse based on it. Although the incident created one of the most detailed archives in UFO 

sightings history, not much dialog has been created around it in Iran. 

The archive can also be accessed via the following link: 

https://www.dropbox.com/sh/doranxe4txh8m5w/AAAsv10hE9IvKVECguH-RT6La?dl=0  

پروژه ی یوفوی تهران 
اتــاق بــرق 

۱۸ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ 
اتاق برق ۳۶/۵۰ (پروژه های بیرون از دستان) 

تهران، خیابان فلسطین شمالی، بین بزرگمهر و انقالب، 
روبه روی دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد، بن بست قلم چی 
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 Thank You Ofogh Art Department Store for Sponsoring Electric Room’sبا تشکر از فروشگاه افق برای حمایت از آماده سازی هفتگی دیوارهای اتاق برق!
Weekly Makeover the Night Before Every Show!
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