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Ông Lavrov cho rằng Mỹ đã đang theo đuổi quyền uy bá chủ toàn cầu thông qua việc áp đặt các luật lệ mang 
tính tình huống và vi phạm luật pháp quốc tế. Nga cùng với Trung Quốc từ lâu đã là những nước phản kháng 
mạnh mẽ nhất những nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”. Trao đổi với kênh truyền 
hình Rossiya 24, ông Lavrov cho hay:  

“Hoạt động quân sự của chúng tôi là nhằm chấm dứt sự mở rộng trơ trẽn của NATO và chấm dứt động 
lực không biết xấu hổ hướng tới sự thống trị hoàn toàn mà Mỹ và phương Tây áp lên vũ đài thế giới”. 
“Sự thống trị này được dựng lên dựa trên những vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và theo một số 
luật lệ mà bây giờ bọn họ đang thổi phồng lên rất nhiều và họ thiết lập ra theo từng trường hợp cụ thể.” 

 
Nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow khẳng định Nga nằm trong số những quốc gia không muốn sự khuất 
phục ý chí của Mỹ. Nga sẽ chỉ là một phần của một cộng đồng quốc tế bình đẳng và sẽ không cho phép các 
nước phương Tây phớt lờ những quan ngại an ninh chính đáng của mình. 
 
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Rossiya 24, ông Lavrov đã chỉ trích Ngoại trưởng Liên minh châu Âu 
Josep Borrell vì cho rằng ông này khuyến khích gia tăng chiến tranh tại Ukraine. Hôm thứ Bảy (9/4), ông 
Josep Borrell đã loan báo Liên minh châu Âu (EU) tăng viện trợ cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến 
tranh tại Ukraine “sẽ được quyết định trên chiến trường”. Ông Lavrov gọi tuyên bố này của ông Borrell là “quá 
đáng”. 
 
Theo ông Lavrov, trước đây EU không phải là một tổ chức quân sự “chiến đấu tập thể chống lại một mối đe 
dọa tự nghĩ ra”, nhưng vai trò của họ đã thay đổi do bị Mỹ gây áp lực và ép phải gần gũi hơn với NATO. 
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Ukraine Invasion Meant to End U.S. 'Dominance,' Russia's 
Lavrov Says 
 
https://www.themoscowtimes.com/2022/04/11/ukraine-invasion-meant-to-end-us-dominance-russias-lavrov-says-a77311  

 
Russian officials have given a number of different justifications for the country's invasion of Ukraine since 
President Vladimir Putin ordered troops over the border on Feb. 24 with the stated goal of "de-Nazifying and 
demilitarizing" Moscow's pro-Western neighbor.  
 

 “Our special military operation is designed to put an end to the 
reckless expansion and the reckless course toward the total 
dominance of the United States — and the rest of the Western 
countries under them — in the international arena,” Lavrov said in an 
interview with the state-run Rossia 24 broadcaster that aired Monday. 
 
Russian foreign minister Sergey Lavrov. 
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The foreign minister also accused the U.S. of not following international 
law. “In Iraq … they saw a threat to their American security, they bombed 

it. And when neo-Nazis and ultra-radicals are being grown right on our borders …we are not allowed to react to 
this threat on our borders,” Lavrov said.   
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In addition to unfounded claims that Ukraine's government is controlled by neo-Nazis, carrying out a genocide 
of ethnic Russians in the east and seeking to acquire nuclear weapons, Russian officials and state media have 
also justified the invasion with accusations that the U.S. is funding research into the development of biological 
weapons in Ukraine. 
 
Russia’s defense minister has said that the country's main task in its “special military operation” in Ukraine is to 
protect itself from Western threats. In a widely scrutinized press briefing Friday, Foreign Ministry spokeswoman 
Maria Zakharova called borscht a manifestation of “Nazism and xenophobia” in Ukraine, saying Ukrainians 
“didn’t want to share” it with Russia. 
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